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 دتمملا تارامإلاو لودلا رصع ىف رصمب صاخ ىبرعلا بدألا خيرات نم ءزجلا اذه

  انركذ امك - ىبرعلا بدألل نوخرؤملا ناكو ,ثيدحلا رصعلا ىلإ ةرجهلل 774 ةنس نم
 ىف نوف ةنالث' نم. رثكأ متن نولخي < ةليللا هله" نم ساحل هزملا تم

 .دادغب ىلع لوغملا ناعطق تراغأ نيح 707 ةنس ىهتنت ىناثلا ىسابعلا ,رصعلا
 ةيسابعلا ةفالخلا ناطلس نأل ضح أطخ وهو ل ةيندم نم اهب نأك أم تطول

 ناطلس اهل دعي مل ذإ 55+ ةنس دادغب نييهيوبلا لوخد ذنم هناكرأ تعادت دق ناك

 ناك ذإ .ءاصوقنم اناطلس ناك دادغب ىف اهتاطلس نإ لب .اطامعأو دادغب ىلع الإ ىقيقح

 عزوت كلذ بحصو .ةقجالسلا نم مهوفلخ نمو نييهيوبلا ديب اهيف ىقيقحلا ناطلسلا
 نوخرؤملا ءالؤه" ناك اًضيأو تيدا نضعلا نوع هعبارافإو, لود ىلإ ىبرعلا ملاعلا

 ,ىلوغملا رصعلا مساب دادغب لوغملا وزغل ةيلاتلا ةثالثلا نورقلا نومسي ىبرعلا بدألل
 نإ لوقث نأ حضاولا أطخلا نمو ءناريإو قارعلا زواجتيال لوغملا ناطلس ناك اذنيب
 رايدلا كلت ىف لوغملا ناطلسل نكي مل انيب .ىلوغملا رصعلا ىف شيعت تناك رصم رايد
 قتح اينمز هاحانج دتماو ءاهلظي ناك تارامإلاو لودلا رصع نأ حيحصلاو ءلظ ىأ

 بد 0 .ىفاثعلا رصعلا مساب نوخرؤملا ها|س ام لمش
 خيرات نأ ىنعيال تارامإلاو لودلا رصعل ىنمزلا لوطلا نأ فرعن نأ ىغبنيو

 ةدحاو ةيبذأآ تاس اسم هتاراما نم ةزاما وأ هلوؤن م ةلوك لك ىق.لظ قارعلا بدآلا
 ملأ انهمو ثادحأ نم ةرامإلا وأ ةلودلاب رم اههم:ةلواطتملا هنو رق ربع ةرياغتملا هتنمزأ ىف
 وهو .نمز ىلإ نمز نم امئاد ةروطتملا بوعشلا عئابط فلاخي كلذ نإف بوطخ نم اب

 ةبقاعتملا ةيبدألا هراوطأب طيح اينمز اميسقت دلب لك ىف بدألا خيرات مسقأ ىنلعجام |

 2 بقحلا ىلإ رطق لك ف عجرأ نأ ىلإ كلذ ىناعدو .ةيملعلا هتايحو هعمتجم ةروصو

 اضيأ لب ءبسحف اًيسايس ال ال ىبرعلا حتفلا ذنم تارامإلاو لودلا رصعل ةفلاسلا

 هتايح ىف هي زيمتي ام لكب رطقلا ةيصخش حضتت ىتح ءايملعو ايبدأو عامتجا

 .تيدحلا رفحا ىلإ :قنرعلا ةيعرات رمق نس ةيبدآلاو ةيفلعلاو ديعاتجالاو ةيساسلا
 ل



 هلود نيب ىملعلا وأ ىبدألا عطاقتلا نم ءىش ىلإ عفد رصعلا اذه لوط نأ ْنظي دقو

 لصاوتب هبشأ عطقني ال لصاوت اعيمج اهبوعش نيب ناك دقف ءٌئطخم نظ وهو .هتارامإو
 .ملعلاو بدألاو نيدلاو ةشيعملاو ديلاقتلاو تاداعلا ىف لصاوت :ماحرألا ىوذ

 اوقاس الثم ءارعشلا نع اباتك اوفلأ اذإ اوناكف .دح ىصقأ ىلإ انفالسأ كلذ رعشتساو
 .ىناهيصألا داعلل ةديرخلاو ىبلاعثلل ةميتيلا ىف امك اعيمج ىبرعلا ملاعلا ءارعش هيف'

 ءاهقفلا نم فنص نع وأ نيثدحملا وأ نيرسفملا وأ ءارقلا نع اباتك اوفلأ اذإ لثملابو
 ءايلع نرقلا ىف نوعمجي ىرجمه لا نماثلا نرقلا ذنم اوبأدو .ةاحنلا نع وأ ةيعفاشلاك
 نأ عيطتنل ثيحب ايدجبأ اهبيترت ايفا نيب رد تك ىف اني ةمابداو قرقلا ملاعلا

 تلظ هنأ كلذ ىنعمو ,ىبرع رطق ىأ ىف ةيملعلاو ةيبدألا نيتكرحلل نرق لك ىف خرؤن
 ةيبدأ ةدحو هليق ةنمزألاو تارامإلاو لودلا رصع لاوط ةيبرعلا راطقألا نيب طبرت

 .ةيلقع ةيملعو .ةينادجو

 اهطخ ىتلا ةنمزألا ُمدقأو .ىسايسلا رصم خيرات ضرعب ءزجلا اذه ىف ٌثأدب دقو
 ذخأ امههيفو .نييومألا نمز نم اعيرس هالتامو نيدشارلا ءافلخلا نمز اهب خيراتلا

 نم ةالو اهمكحيو .طبقلا اهناكس نم نوريثك هقنتعيو رصم ىف رشتني فينحلا نيدلا

 رصم رعشتستو .ةيسرافلا رصانعلا نم ريثك مهدونج عم اهلخديو نييسابعلا لبق
 ىف لثملابو ,نيينولوطلا دهع ىف ىرجهلا ثلاثلا نرقلا طساوأ ذنم ىسايسلا اهالقتسا
 ةلقتسم ةيعيش ةفالخ اهيف ىشنتو ةيمطافلا ةلودلا اهيلع ىلوتستو .نييديشخالا دهع

 ةيعيشلا ةيليعامسالا اهتديقع رشنب اهتالواح عيمج ءوبتو .دادغبي نييسايعلا ةفالخ نع

 دعب فعضلا ىف دخاتو .ماع ىتئام نم رثكأ اهمكح دتميو .عيرذ قافخإب نييرصملا نيب

 نول وتنسو يرجملا سماخلا نرقلا رخاوأ ىف ماشلا بيلصلا ةلمح لزنيو نرق وحن
 نيدلا حالص رصمل هللا ضيق ة نأ ىلإ قيمع مون ىف اهؤافلخ طِيو .سدقملا تيب ىلع
 نيطج ىف بيلصلا ةلمح عولض قحسي ذخأو .ةيبويألا ةلودلا اهب سسأف :قويألا
 .كيلاملا مهفلخيو .ةمصاق تايرق مهب نولزني نويب ويلا ةدافلخ ةعبتو ,نيطع ريغو

 ىلإ اههوجو يلع مهولف رف «مهع وم نوفزميو تولاج نيع ىف لوغملا نولزانيو

 روديو .مهسجرو بيلصلا ةلمح اياقب نمو لولفلا كلت ن نم ماشلا نو رهطيو ءلامشلا

 ةيالو ىلإ ميظع ن اطلس تاذ ةلود نم لوحتتو ءرصم نويناّثعلا لزنيو ءتارود نمزلا

 اهثع

 ءاخرل كلذ اهلهأو ءىتش سو رغو عورزو تانج ىلإ ميدق نم رصم لينلا -



 دوهعلا ىف - اهب ناك اًئادو .اهبكانم ىف نوعسي نمل - نمزلا رم ىلع - عساو
 بحاصو ىللاولا ايلعلا ةقبطلا ىفو ءايندو ءىطسوو ءايلع :تاقبط ثالث - ةيمالسإلا
 نم فارشألا مهعمو راجتلا رابكو .نييعاطقالا رابكو .دنجلا داوقو ,ىضاقلاو ءجارخلا

 عارزلا طاسوأو دنجلاو ءالعلا ىطسولا ةقبطلا ىفو .ىولعلاو ىسابعلا نيتيبلا
 نم قيقرلاو راجتلاو عانصلا ةماعو فيرلا لهأ ايندلا ةقبطلا ىفو .راجتلاو عانصلاو
 رابكو ةسينكلل ماكحلا كرتو .طسوتملا رحبلا بوعشو ةينيمرأ نمو ايقيرفإ طساوأ

 نم نوردتقملا ىدأو .جارخلا ريظن اهوقحو ضرألا نم مهل ام طبقلا نم نييعاطقإلا
 ةيامحو برحلا ىف نوكرتشي اونوكي مل ذإ ,عافد ةبيرض اهتقيقح ىف ىهو ,ةيزجلا طبقلا

 ةعانص :ةجئار ةعانصلا تناكو .قزرلا تابيط نم اريثك ردت ةعارزلا تناكو .مهنطو

 رجح ىف اهزونكب و قلبو .نو رطنلاك نداعملا ضعب  جارختساو جيسنلاو قرولا

 هنبا قرغيو ٠ ء.اخض اناتسراهناو ريبكلا هعماجو ,ميظعلا | رض ىنبيف نولوط نب دمأ
 دهع ىف مخضتيو .رصم ءارغب ةيديشخاإلا ةلودلا معنتو .غلاب فرت ىف هيورامحخ

 لافتحالا ىف نوعستيو ,هتاودأو فرتلاو خذبلاو روصقلا نم. نورثكيو .نييمطافلا

 نيدلا حالص دهع ىف رصم تحبصأو .سرفلاو طبقلا دايعأو .ةيمالسإلا دايعألاب
 كلذ عمو ,ةيضاقلا تابرضلا بيلصلا ةلمح برشل ُهت ةيبرح ةنكث نيوبألا هتافلخو
 ,كيلاملا مهفلخيو .تاهاقناخلاو ةريثكلا سرادملا ءانبو نارمعلا ىف رصم تعستا
 اًراهدزا نارسعلاو ةايحلا اهي رهدزتو ءشيعلا نم دغر ىف مهنمز لاوط رصم شيعتو
 نامروتلا هجو نم نيحزانلا ىبرعلا ملاعلا يءاملعل اذالم تحبضأ دق .تناكو. اكسو
 ,نوينامثعلا اهلتحيف رئاودلا اهب رودتو .اًقرش لوغملا هجو نمو اًيرغ نابسإلاو
 .ىبرعلا ملاعلا ىف ىربكلا اهتلزنم نمو ءاخرلا نم ليلق ريغ اهليازيو

 اهئدابمو ةفرطتملا ةيعيشلا ةيليعامسإلا ةيمطافلا ةوعدلا نع كلذ بفع تنادحتو)

 جاردأ تبهذ تاحيص رصمع ةوعدلا كلت تناك انأكو ةينسلا مهتديقعب نيي رصملا كسمتو
 فوصتلا نم نيبرضلا تفرع رصم نأ فيكو دهزلا نع تثدحت لثملابو حايرلا

 هانعب ملعلا ةأشنو ةيناسنإلا ةراضحلا ةأشن ىف ميظع رود نم رصمل ام فورعمو
 داعو ءأهم مالسإلا لوزن ليبق هتودج تدمح دق تناكو .اليوط هأع رت تلظو ىملاعلا

 حبصي ىتح ىرجهلا ىناثلا نرقلا طساوأ ىلإ لصن ال ثيحب اًجيردت داقتالا اهيلإ
 ىهف .ىبرعلا ملاعلا ىف اهرشنو ةينيدلا تاساردلا ىف ةمهاسملا نم حضاو ظح اهئالعل



 ىعفاشلا بهذم رشنتو «سلدنألاو برغملا دالب ىف كلام بهذمو ءشرو ةءارق رشنت

 سلدنألاو ايقيرفإل حوتفلا خيرات بتكت ام ناعرسو .ناسارخو دادغبو ماشلا ىف
 .ةفيرشلا ةريسلا بتكل امامإ حبصت .ةيكزلا ةيوبنلا ةريسلل ةياؤو بتكتو .ةرم لوأل

 ةيملعلا اهتكرح دادزتو .ىمالسالا فوصتلا سسأ نونلا وذ وهو اهئانبأ دحأ

 ةبتكم اهب اوقحلأ ءملعلا راد اهومس ةعماج اهب نوسسؤيو نييمطافلا دهع اان ]

 اهب اوسسأ امو نييب ويألا دهعل عساو راهدزا ىف رصمب ةيملعلا ةكرحلا ذخأتو .ةمخض

 نبا لوقيل ىتح الرقم اًدايدزا كيلاملا دهع ىف اهددع دادزيو .ءسرادملا تارشع نم

 نكي لوا ركل اهي ظطيط نأ ملال ادع جزا مهمابألا رضع رار قيح ةلطرطب
 عماجلا لثم عماوجلاو دجاسملا كلذ ىف اهكراشت تناك دقف ملعلا رود اهدحو سرادملا

 ثارعلل ةيماح رصم تلظ نيينامثعلا دهع ىف ةيملعلا ةكرحلا كلت دومخ عمو .رهزألا

 ملعلا حيباصم رهزألا ةعماج ىف ءىيضت تلظو ,قرشملاو برغملا ءابلعل الئومو ءىرغلا

 .نافرعلاو

 .ةنمزألا رم ىلع ايخيرات ايليصفت اضرع رصمب ةفلتخملا مولعلا ةضهت ٌتضرعو
 ءاوس ىبرعلا حتفلا لبق طاشن نم اهيف رصمل ناك امب تفلاو ,لئاوألا مولعب ةادبو

 رصم ثعفتناو .ةفسلفلا وأ ءايميكلا مأ بطلا وأ كلفلا وأ ةضايرلا وأ ةسدنهلا ىف

 ةقسلنلا نمت نادك لقن ام هيلإ تّمضو ,ثارتلا اذه نم اهيف ناك امب ةيمالسإلا

 ىملعلا طاشنلا نع تئدحت دقو .ةينانويلا ريغو ةينانويلا نع لئاوألا مولعو

 اهييفارغُج نع تندحتو ,بقحلا رم ىلع همالعأو نييمطافلا مايأ ذنم رصمل ىفسلفلاو

 .ىرجملا عيارلا نرقلا طساوأ ىف لينلل ىلعألا ىرجملا فشتكم ميلس نبا ذنم

 اهيف رصم مالعأو دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع ىف طاشنلا نع تثدحت لثملابو

 تاءارقلا مولع تضرع اننا .ةميقلا هتافنصم ٍمْلَع لك عمو خيراتلا رم ىلع اًعيمج

 اعيمج اهءاملعو خيراتلاو مالكلا ملعو ةيهقفلا بهاذملاو ىوبنلا ثيدحلاو ريسفتلاو

 مولعلا نم ,مَلِع لك ىف تركذو ,ةميقلا ةغلاب تافنصم نم مه امو .بقحلا بقاعت ىلع

 خيراتلا حبصأ كلذبو .نيين أثعلا مايأ هيف اوغبن نم لئاوألا مولعو ةيوغللاو ةينيدلا

 نرقلا دنم اقيقد انيب [مسر ام هوسرم نفو ملع لك ىف ذاذفألا اهئالعو رصمل ىملعلا

 .تيدحلا رضتلا' قع .ىرعملا .قانلا

 اهناكس نم ريثك قانتعال اعي رس برعتت - ىبرعلا حتفلا دعب - رصم تذخأ دقو

 قوقح عيمج هل حبصي مهنم ملسي نم نأ نم مهسوفن ىف رقتسا امل مالسإلا طبقلا



 يم ذو تنك ىت يزجلا نأ ثم لسأ نم ةرثك ىلع حوضوب لديو «عئفلا ىبرعل

 تلمعو .ةيواعم دهع ىف فصنلا نم لقأ ىلإ تطبه باطخلا نب رمع دهع ىف طبقلا

 اهعورزب أوعمس نيح اهيلإ لئابقلا نم ريثك تارجه رصم برعت ىف ةعرسلا ىلع

 ,ةرهاصملاو ةشيعم ا قيرط نع اهناكسب اوجزتماو ءاهيف قزرلا تابيطو اهرامثو

 ةرقلا ىف انك اذإ قيم نقلا نيذلا قنا طبقلا نم» لفتتي )نم يرسل دعا ا
 ضعب ىف ةيح ةيطبقلا تلظ نإو مهتكراطبو مهتابهرب طبقلا برعت مت ىرجهلا ثلاثلا
 ٠ .ةريدألا

 ىبرعلا شيجلا ةرثك نأل نيبومألا نمز ادودحم رصمب ىبرعلا رعشلا طاشن ناكو
 برو ,ةيسيقلاو ةيرضملا لئابقلا ناسل ىلع رثكي امنإ رعشلاو ,ةينميلا نم تناك حتافلا
 رعشلا انيأر نييسابعلا اهتالو نمز ىف انك اذإ ىتح .ةاورلا اهلجسي مل راعشأ اهب تمظن
 نيتلودلا دهعل اهيف هطاشن دادزاو .مامت وبأو ساون وبأ اهزنو ءاهب طاشنلا ىف ذخأي
 .ةبصخ ةيبدأ ةكرح اهب هلوزن ثدحأو ىبنتملا اهزنو ةيديشخإلاو ةينولوطلا

 هباتك ىف ىبلاعثلا مجرتيو .ةيمطافلا ةلودلا ىلإ اهيف مكحلا ديلاقم لوحتتو
 هباتك ىف نيدلحي ىاهيصألا دامعلا ال درفيو ءرصم ءارعش نم نيريثكل «ةميتيلا»

 رصم ىف رعشلل راهدزالا اذه درطيو ءاًرعاش نيعبرأو ةئامل اهيف مجرت «ةديرخلا»
 - .نييناثعلا مايأ ةيقب هنم لظتو .كيلاملاو نييبويألا نمز لاوط

 .ىرجملا عبارلا .نرقلا ىف ىسينتلا عيكو نبا ذنم ىرودلا رعشلا رص َق راكيو

 كلملا ءاتس. نيا اهسرف سلدتألا ىف تاحشوملا ترهدزا اذإ قخ .تاّيعابرلا رثكتو
 دمحأ نب ليلخلا عضو امك اهموسرو اهضورع اه عصوو ىبويألا نيدلا حالص رعاش

 اهيف كلملا ءانس نبالو. :ةهوسرو ىبرعلا رعشلا ضورع ىرجهملا ىناثلا نرقلا ىف

 عويدذلا ال بتك كلذبو .ةيوذعلاو ةسالسلاو سرمجلا ةوالح اهيف عيشت تاحشوم

 نمز ىف ةفوصتملا رثكأو ,ىزازعلا لثم ءارعشلا ةنسلأ ىلع رصم ىف هدعب عساولا

 افلا: دنس :دازفلا  رهطتسيو هر اكد .ق اهتيعلتوا :اهيف مظنلا نم كيلاملا
 .مهعادبإ سايقم اهيف ننفتلا حيصيو .هتانسحو عيدبلا ناولأ - لضافلا

 لودلا رضع :لا ول نضع 3 نمشلا مالعأل ها - كلذ دعب ,- تذخأو

 | هتاعوضومو رعشلا ضارغأ ىلع مط اعوومو ةيبدألا مهايصخشل للص تارامالاو

 ضورع عضاو كلملا ءانس نبا لثم نم نوعدبم مالعأ حيدمللف :ةسضاسألا

 ةيرعشلا هتكلمب رضنلا نب ىلع لثم نوهانلا اهمالعأ ىوكشلاو ءاثرللو .تاحشوملا



 لزغللو .ىمطافلا رعاشلا ىناه نبا لثم نوفلتخم مالعأ ةيليعامسإلا ةوعدللو ,ةبصخلا

 لثم نوزربم مالعأ ءاجهلاو رخفللو .ريهز ءاهبلا لثم نوفهرم نوينأدجو مالعأ

 لثم اهمالعأ وهللا سلاجيو ةعيبطللو ,هئاجه ىف عذقملا ىوْرّذلا نباو زعملا نب ميق
 حئادملاو فوصتلاو دهزللو ,عيدب ريبك ناويد ةيرصملا ةعيبطلا ىف هلو ىليقعلا فيرشلا

 لثم ىوبنلا بحلابو ضرافلا نبا لثم ىهلالا بحلاب نونغتي مالعأ ةيوبنلا

 لزهلاو تايروتلاو تاباعدلاو ريدنتلاب مهراعشأ جوع مالعأ ةهاكفللو .ىريصوبلا

 ىماعلا ىبعشلا رعشلا ءارعش تضرعو .ةعيدب ةيلزه تايحرسم هلو لايناد نبا لثم

 غلبو .ةحلمتسملا تاهاكفلاو تايروتلاو لاجزألا ىف هنونف نم همالعأ مظن امم فئارطو

 نيعبرأو نينثا تارامإلاو لودلا رصع ىف ذاذفألا رصم ءارعش نم مه تمجرت نم ددع

 دقو .هرعش عئاورو ةينفلا هصئاصخو ةيبدألا هتيصخش ريوصت رعاش لك عمو ءارعاش

 مو .نيين امثعلا مايأ ءارعشلا نم اهبان ارعاش رعشلا ضارغأ نم ضرغ لك عم تركذ

 نكي مل هنأل مجارتلاو تاقبطلا بتك مهب ظتكت رصم ءارعش نم تارشعل مجرتأ
 رم ىلع اهئارعشل فراعم ةرئاد بتكأ 0 .ءرصع رعشلا روطت ىف زراب رود مهدحأل

 مه حاتأ هب روطتلا ىف رود مل ناك نمو .رعشلا ىف ىبدألا اهخيرات بتكأ امنإو .ةنمزألا

 اليلق وأ اريتك ابدأ |دح

 نب دمحأ أشنأ ذنم ةيناويدلا لئاسر لاب اداب نيف هراتكوإ زانلا نضرعأ تيقنو

 رهتتن و ناويدلا اذ نيويفطاتلا 00 .نيديج اياك هل دختاو ءاشنإلا ناويد نولوط

 لئاسرلا غلبتو .هفايا نم ةريخألا ةبقحلا ىف ةصاخو .هنايب نسحب بتاك ريغ هيف

 همجن قلأتيو ,نيدلا حالص ريزو لضافلا ىضاقلا دي ىلع ةيبدألا ةورذلا ةيناويدلا

 ,كيلاملا ةلودو ةيبويألا ةلودلا مايأ ةيقب ىف اهذيمالت رثاكتيو .ةريبك ةسردم هل حبصتو

 رهدزت ةيصخشلا لئاسرلا ةدخشلاو .ةيناويدلا ةباتكلا مالعأ نم ةعبرأل تمجح رتو

 اهمالعأ نم ةثالثل تمجرتو ,مهدعب اهراهدزا عستأو ,نييمطافلا نمز دنم اهرودب

 موقت القوي ,تاماقملا ةباتكب - نييمطافلا مايأ ذنم - باتكلا 8 حيو .نيمانلا

 وأ ةيفلع لئاسم ضعب ىلع موقت امنإ ءىريرحلا تاماقم لثم ةيبدألا ةذاحشلا ىلع

 نيب تارخافم ىلع وأ ءظعو ىلع وأ .هكف ٍصصق ىلع وأ .ةعيبطلا فصو ىلع

 نم ةعبرأل جيخ نو ةيبوأ تاهرمون نما لا أمو ,ملقلاو فيسلا نيب وأ ,راهزألا

 تو ام وحن ىلع ةينابرلا تايجانملاو تالاهتبالاو ظعاوملا رثكتو .نيعرابلا اهاتك

 زواوتلا .ننك قرن ةعبرإ حج كلذ عر نع صو .نيمهملا اهمالعأ نم ةثالث دنع كلذ
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 لمع ىلح ضحت ةفيطل ةريصق تاياكح وهو .فسوي نب دحأل ةأفاكملا باتك : : ىه
 شروشافلا باتكو .هلابتلاب اهو سانلاو ماكحلا دقن ىف هيوبيس رابخأ باتكو .ريخلا
 نبا هرّوصو ,ةرهاقلا مكح ىف انايحأ هنع هبيني نيدلا حالص ناكو شوقارق مكح ىف
 فوحقلا زه باتكو ,ههلبو هقمحو هتلفغ ىكحت ةشئاطلا ماكحألا نم ةفئاط ىف ىنامت
 .نيين اعلا مايأ مهسؤب ا ىرصملا فيرلا لهأ ناسل ىلع ةعذال رداونب ظتكيو
 - «ءسربيب رهاظلا ةريسو .ةيلالطلا ةريسلاو .ةردنع' ةريس :ةيبعش ريس عبرأ كلذ التو

 .ةعيفرلا اهلئاضفو ةيبرعلا ةلوطبلا روصت اهعيمجو ءنزي ىذ نب فيس ةريسو
 هصصضق لا قيقا امو ةيبزعلا ىنإ هلقن خيراتو ةليلو ةليل فلأ باتك اريخأ تضرعو
 عاونأ نم عوت لك هب زيمتي ام نايب عم ةيرصم صصقو ةيدادغب صصق نم ةيدنهلا
 ىبرعلا ماعلا ىف اهب رشتن ناو ةيماعلا اهتغلب باتكلا رصم تغاص دقو .صصقلا هذه
 نم رصم تفل ام ميدق نم ةيبرعلا دالبلا ىف رشتن ةنا ةيماعلا سفنبو .كيلاملا رصع ذنم
 ىف ريبكلا هرثأ كلذل ناكو .اهتاوخأو ةرتنع ةريس : ءاننا ةروكذملا ةيبفشلا زيسلا :بتك
 .نينسلا تائمب ثيدحلا رصعلا لبق ةيرصملا ةيماعلا ىلع دالبلا كلت فرعت

 نم دنت ةليوط بقح ءانثأ رصم ىف ىبرعلا بدألا خيراتل ةبعشتملا ةساردلا هذهو
 رداصملا نم تعطتسا ام لك ىلإ عجرأ ىنتلعج ثيدحلا رصعلا ىلإ ىبرعلا اهخيرات رجف
 ةيشيعملا هنوئشو هتاقبطو اهعمتجمبو ,ةبقاعتملا اطودو رصم خيراتب ةلصتملا عجارملاو
 اهئاملعل ىخيراتلا ضرعلا عم ٠ .اهراهدزاو اهومنو اهيف ةيملعلا ةكرحلابو .ةيديقعلاو
 اًضيأ تعجرو .ةيخيراتلا ةباتكلاو ةينيدلاو ةيوغللا مولعلاو لئاوألا مولع ىف ذاذفألا
 تايعاب رلا نم هب لصتا امو .هنيواودو رعشلا نم هيلع عالطالا تعطتسا ام لك ىلإ
 تاماقملاو لئاسرلا لثم نم ةعونتملا ةيرثنلا تاباتكلا ىلإ تعجر اك .تاحشوملاو
 باتكلاو ءارعشلل ةيبدألا تايصخشلا مسر عم .ةيبعشلا صصقلاو ريسلاو ظعاوملاو
 خيرات تروص نأ معزأ الو .ايليلحت ايدقن اضرع ةينفلا مهصئاصخ ضرعو نييببانلا
 وجرأو .تلواح امنإ .الماك اًريوصت ثيدحلا رصعلا لبق رصم ىف ىبرعلا بدألا
 لوقلا ىف سالخألاو ,ركفلا ىف دادتسلا سهل نأ .لاسأ :هقاو: :تثرصق نوكأ الأ

 .ليكولا معنو ىبسح وهو .لمعلاو .
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 لوألا رسصفل

 عمتجاو ظ ةسايسلا ظ

 !"' لوألا بقححاو رصمل برعلا حتف
 ا ٠ ؤ - رصمل برعلا حتف (1)

 ةميدقلا مألا تقلت اهنعف ةداسالا راما خيرات ىف رود مدقأب تضمن رصم نأ فورعم

 2« فورحلا شقنو ةباتكلا ةركف اهنع تقلت ايك . ةخماشلا اهتامارهأ كلذب دهشت امك ءانبلا ةسدنه

 ةعارزلاب ةيانعلا ىف مثألا ةذاتسأ نوكتل ليّنلا اهّدعأو « ةفرعملا ثب ىف ريبك لضف ال ناك كلذبو

 نم تدتما ةدحو ىف طسوألا قرشلا مثأ فيلأت لواح نم لوأ ىهو .روسجلاو عرتلا ميظنتو

 اهلخدف « تارود نمزلا اهب رادو . ةبوُنْلاو تْنبلا دإلب ىلإ ىرغصلا ايسآ نمو لينلا ىلإ تارفلا
 م . ق 010 ماع زيبق دهع ىف سرفلا اهازغو « اهوليازام ناعرسو « نويروشألاو سوسكملا ةاعرلا

 هدئاق اهب ماقأو « ةيردنكسإلا ةنيدم اهب نسسأو م . ق "”## ماع ىنودقملا ردنكسإلا اهزنو
 ١" ماع ىو . مهل ةمصاع ةبردنكسإلا نيذختم ةيقيرغالا ةملاطبلا ةلود هؤانبأو وه سوميلطب

 رصم مهتمواقو سرفلا اهلخدو « اًرارم رصم مهيلع تراثو « نامورلا اهيلع ىلوتسا داليملل

 ناك ةطنزيب روطاربمإ لقره نإف « اًديدش !ةرس اهلاوحأ ءوستو « اعيرس اهوقرافف « نامورلاو

 حيسملاو هللا نأب نولوقي « ةبقاعي نوي رصملا ناكو « ىحيسملا ىناكلملا هبهذم نوقنتعيال ْنَم دهطضي

 يبابلا ىسيع ةعبط ) ىطويسلا ةرضاحملا نسحو ىدوعسملل حوتفو مكحلا دبع نبال رصم حوتف رصم حتف قارظنا )١(

 ( ةيبرعلا ةمجرقلا ) زلتبل رصمل برعلا حتفو ٠١5/١ ( ىبلحلا 20 نبال برغملاو ريثألا نباو ىربطلا خيراتو ىرذالبلل نادلبلا
 بوعشلا خيراتو رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل عبط ططخو ( ةرهاقلا ةعماج عبط ) طاطسفلا مسق ديعس

 .44/15 توريب عبط ( ةييرعلا ةمجرتلا ) نالكوبب ةيمالسإلا ةرهازلا موجتلاو 0981/١ (ريرحتلا راد ةعبط ) ىزيرقملا

 ] بحهذلا جورمو لوألا ءزجلا حتاوف : ىدرب ىرغت نبال
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 ةعيبطو ةيحور ةيتوهال ةعيبط نيتعيبط حيسملل نأ نوري ةيناكلملا ناك امنيب ةدحاو ةعيبط ىف ادحتا
 لقره نيعيو « ةديدش ةضراعم ىطنزيبلا ىلاكللا بهذملا نويرصملا ضراعو « ةيدسج ةيتوسان

 لمح ىف ذخأيو « ةينمزلا ةطلسلا ةينيدلا هتطلس ىلإ اعماج ةيردنكسالل اقيرطب ( سقوقملا ) سريق

 ىف مهيلع لعب مهنابهربو مهب فنعيو « ةداح ةمواقم هنومواقيف ىناكلملا هبهذم ىلع نييرصملا

 . ايداصتقا الغ ىنيدلا ّْلْعلا ىلإ فيضي كلذبو . بئارضلا

 اهتيصخشو اهتيرحو اهلالقتسا رهظم نيدلا دعت تناك ذإ , تعاطتسا ام لكب رصم مواقتو

 نب ورمع ةدايقب برعلا اذإ داحلا طخسلا اذه ىف ىه انيبو « ةطنزيب ىلع اهطخس دتشا كلذلو

 برقلاب ) نويلباب نصح ىتح مهفحز ىف نورمتسيو م 54٠ / ه8١ ماع قرشلا نم نولبقي صاعلا
 نصح ىلع راصحلا ددشيو مويفلا ملقإ ورمع وزغيف « هل مهراصح لوطيو ( ةميدقلا سيفمم نم

 ىلع ىلوتسيو ىبرغلا لاهشلا ىلإ ورمع هجتيو . ملستلا ىلإ ( سقوقملا ) سريق رطضيو « نويلباب

 نييرصملا ناكو . مورلا ىوس اعيمج ةيردنكسإلاو نويلباب نصح ىف همواقي نكي ملو . ةيردنكسإلا

 ةينيدلا مهتيرح مهل لفكي مالسإلا نأ اوفرعام ناعرس ذإ « مهل اصلخم برعلا ىفو هيف اودجو

 مهالقتسا مه نودري مهودجو ذإ نيحتافلا ءالؤه اومواقي مل كلذلو « مهدباعمو مهسئانك سميالو

 ردا

 لمحي نأ لقعيل ناكامو . ءىش لك قوفو مكحلاو ةسايسلا قوف عضوي رصم ىف نيدلا امئادو

 ىتح « ةيينيدلا مهتيرحو ىنيدلا مهبهذم ىلع نودتعي نيذلا مورلا نع اوعفاديو حالسلا نوي رصملا

 مهتادقتعم طبقلل اولفكو رصم برعلا لخد ىتح ائبتخم لظو نيماينب ىطبقلا قيرطبلا رف دقل
 طبق نواعتي نأ ايعيبط ناكف . ةحدافلا مورلا بئارض نم اهظببأ ام مهلهاوك نع اوعفرو « ةينيدلا

 ها ةقحاس ةميزه صاعلا نب ورمع ةدايقب برعلا مهمزهو « مهن 5 اوقلي مل اهيلع اولوتساو

 اهترود رصم ذئنيح نم تادبو . بام ريغ ىلإ طسوتملا رحبلا ىف 79 مهنم قب نمو ه 76/م 45

 ظ . ةديدجلا .ةيبرعلا
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 ؤ "' ةالولا نمز (ب)
 لازيالو « اهل حتافلا صاعلا نبو رمع اهتالو لوأ ناكو « ةفالخلا عبتت الو نوقف فحص

 ف هركسعم عضوم : طاطسفلا ى هانب ىذلاو همسا لمحت ىذلا هدجسم ةرهاقلا ف ةراثأ نم ايقان

 نم مورلا درط هل مم نيحو . ةميدقلا رصم مسأب نالا هتقطنم ىمستو نويلباب نصخحل هراصح

 رصم ىلع ىلوتسا ايك اهيلع مالسإلا ءاليتساب نانيز كلذ ناو ةمحرلا دجسم اهم ىنب ةيردتكسإولا

 نب ورمع ناكو « حرس ىلأ نب ل ل ل اهفارطأ عيمج نم
 درج ادورلا» نول 01: نسب نوب نايف 1 اهيف لغلغتي هعبتف ةيلامثلا ايقيرفإ ىف لغلغت دق صاعلا

 عمتجاام ةرثكل « ىراوصلا تاذ » ةوزغلا ىمستو « مهنفس رمدو رحبلا ىف مهازغف « ةيردنكسإلا

 هللا ىضر ىلعل ةالو اهيلع فلتخاو « هيلع هللا ناوضر ناهع مايا ةنتفلا تناك مث . نفسلا نم اهيف

 ىف لغلغتف عفان نب ةبقع لسرأ همايآ فو 47 ةنس قوت ىتح ةيواعمل صاعلا نب ورمع اهيلوو « هنع
 دعب امف هل حبصتسو « ةديعب تالوج ىلوألا صاعلا نب ورمع ةيالو مايأ اهيف هل تناكو ؛ ةيعنرف

 برقلاب ناوريقلا ةنيدم ” اهي طتخي « اقمع رثكأ تالوج برغملا ىف حوتفلا ةدايق ةيواعم هدد ع

 . ةيلاحلا سنوت نم

 نب ةبقع اهيلع ىلوو ةيواعم هلزع مث « ارهشأ هللا دبع هنبا صاعلا نبو رمع دعب رصم ىلوتو
 ةينامت اماع نيعست وحن ىف اوغلب ىتح اهيلع نوبقاعتي ةيمأ ىنب مايأ ىف ةالولا ذخأو . ىنهحلا رماع

 ىلاولا ناك ذإ «٠ ةئيس ةنس ىهو « ةالولا رييغت ةنس رصم ةيالو ىف نويومألا عبتا ذإ « ايلاو ني رشعو

 لمعلاو هسفن نوئش همهتام رادقمب رصم نوئش همهتال تناكف « ؛ ليلق اع لوزعم هنأ ملعي وهو مدي

 رصم ىلوت ىومأ لاو ريخ ناك امبرو . لزعلا باتك ملستي نأ لبق ةمخضلا ةورثلا زانتكا ىلع

 ى ىَنب ام رهتشاو 85 ةنس ىتح "8 ةنس نم هتيالو تدتما دقو « ناورم نب زيزعلا دبعذئنيح

 نم لاحرلا ءارعشلا دش هيلإو « احّدمم اداوج ناكو عورزو تانج نم سرغو روصق نم ناولح

 ماعطإل هراد لوح موي لك ْبَصْنُ ( ردَق ) ةنفج فلأ هل ناك هنإ لاقيو « قارعلاو دجنو زاجحلا

 ةرضاحملا نسحو اهدعب امو 811/١ ىزيرقملا ططخو نودلخ باتك نييسابعلاو نييومألا نمز رصم ةالو ىف رظنا )١(
 .اهدعبام 5١ لوألا هزحلاو ( تسيج ةعبط ) ىدنكلل ةاضقلاو ةالولا

 نباو ريثألا نباو ىربطلا خيراتو ةرهازلا موجنلا نم ىفاثلاو
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 امعإ ضايفلا دوجلا اذه نأ ىف بيرالو . لئابقلا ىلع اهب فاطي ةنفج ةئام اهبناجن هل ناكو ؛ نيعانلا

 ضرف فى نييومألا ةالولل ناكو . ةظهاب بئارض نم ىدؤيامو ,« بعشلا باسح ىلع ناك
 . ةلودلا ملاقأ لك ىف اهنم ّجضت ةيعرلا تناكو « ةريثك نينافا ةيئانثتسالا بئارضلا

 ماظلا عفرب رمأيف 494 ةنس ةفالخلا زيزعلا دبع نب رمع ىلوتي نأ ىلإ افسع دادزي ماظلا اذه لظيو

 نم ملسأ نم لك نومزلي ةالولا دجو دقو . ةيئانتسالا بئارضلا ناولأ نم نول لك ءاغلإو هتيعر نع

 « مالسوالا ىف اولخدي منو ميدقلا مهنيد ىلع نولازيال مهن اك « ةيزحلاب ىلاوملا نم مهريغو طبقلا

 رماوأ ليطعت نمو داسف نم هيلإ ٌرجيامو ماظلا اذه لك فقوف « فينحلا نيدلا ماكحأ كلذب نيلطعم

 عضو : : رصم ىف جارخلاو دنحلا ناويد بحاص حْيَرش نب ناّيَح ىلإ هب بتكام كلذ نم ٠ ء نيدلا

 اواو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف ) : لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإف ةمذلا لهأ نم ملسأ نمع ةيزحلا

 رخآلا مويلابالو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق ) لوقيو ( محر روفغ هللا نإ فلص اولخف ةاكزلا

 نع ةيزجلا اوطْعُي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد نونيدبالو هلوسرو هللا مرحام نومرحيالو

 هيلإ بتكف ءزيزعلا دبع نب رمع رمأ ذيفنت ىف اكلت حيرش نب نايح نأ ودبيو . ( نورغاص مهو دي

 حبق ٠ ملسأ نمع ةيزحلا عضف . اطوس نيرشع كسأر ىلع كبرضب ىلوسر ترمأ دق » : ابضاغ

 . '''« ايباج هثعبي ملو ايداه قطع ادمحم ثعب امنإ هللا نإف . كيأر هلل

 ناعرس ذإ « ةريصق تناك هتفالخ ةدم نأ ريغ « رمع رمأل عدصي نأ حيرش نب نايح رطضاو

 « رصم ريغو رصم ىف لوألا مهتريس ىلإ ةيمأ ىنب ةالو داعف « ةيناثلا ةئاملا ىف ةنس لوأل قوتام

 طبقلا ضاقتنا مهفن كلذبو . هنيد ىلع لظ نمو ملسا نم مهنم ءاوس « طبقلا نورصعي اوضمو
 هضرفام مهيف نوعري اونوكي مل ةالولا نإف « نييومألا مايأ نم ةرخأب كلذكو /٠١7 ةنس ىلاولا ىلع

 طتخا ذنم ىومألا ىلاولا ةرضاح طاطسفلا تلظو . فسعلاو ملظلا نم همّرحو لدعلا نم مالسإلا

 رودلا نإ نوخروملا لوقيو . مويلا ىلإ ةيقاب اهراثا لازتالو « اهيف مهزانم سانلل صاعلا نب ورمع

 ىلإ نييومألا ءافلخلا رخآ دمحم نب ناورم مدق الو . عبسوأ تاقبط تس نم انايحأ فلأتت تناك اهيف

 ءانبلاب ركسعلل داوقلا نذأ طاطسفلا ةنيدم مامأ ءارحصلا ىلإ ىمابعلا شيحلا .هعبتو امزهنم رصم

 « سابعلا ىنب ةالو اهزني ناكو ٠ طاطسفلا راوجي ركسعلا ةئيدم وأ ةيحاض تماقف « اولزن ثيح
 تاضاقتنا اناقلت امنإ « اهنع عمسن دوعنال مث ١6١ ةنس ىتح طبقلل تاضاقتنا ضعب اناقلتو

 ١/ ١47 ىزيرقملا ططخ اهتقباسو ةلاسرلا هفه ىف رظنا(١١

 . اهدعب امو
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 نإف « برعلاو طابقألا نيب جازتما نم العف متام ىلإ ةحضاو ةراشإ كلذ ىف نأ انيار فو . برعلل

 اوجزتماو ضرألا اوعرزو ىرقلا اونكس برعلا نم نيريثكو مالسإلا ىف اولخد طبقلا نم نيريثك
 ديفح ةيحد ضاقتنا - برعلل - اناقلي ضاقتنا لوأو . ةدحاو ةمأ نزف اوحبصأو طبقلاب

 ىف ددشف ىلصوملا بعصم نب ىسوم ىلوت دق ناكو ١78 ةنسل ديعصلاب ناورم نب زيزعلا دبع
 باودلاو قاوسألا ىلع اجارخ لعجو نادف لك نم ُبَلْطُيام فعاضو جارخلا لاومأ جارختسا

 ةيحد ةروث ىلع اعي رس ىضقو . هلتقب هرمأ ىبتناو « ةيناملاو سيق هيلع تراتف ماكحألا ىف ىشتراو
 سنت ىف ىوّرَجلا ةصرفلا لغتسيو ٠ قرشلا فوحلا ىف تاضاقتنا نع عمسن لظنو . 114 ةنس
 ىلع ةيالولا مهيلإ دنسي نأ نومأملا رطضا امم . رومألا ديلاقم ىلع انيح اولوتسا نيذلا ّىرّيسلا ونبو
 ريمألا ىضبرلا مكحلا ىلع ةبطرق ىف ءاهقفلا ةروث ءانثألا هذه ىف ثدحتو ' نيح ىلإ نيح نم رصم

 هدئاق نومأملا لسريو . اهيلع نولوتسيو ةيردنكسإلا نولزنيف « دالبلا ةرداغمب مهرمأيو ىومألا
 تيرك ةريزج ىلإ نييسلدنألا اهنم جرْخُيو 7١١ ةنسل رصم ىلإ نمألا ديعيف « رهاط نب هللا دبع
 . طبقلا روثيو « اًرارم فوحلا لهأ ضقتنيو 7١7 ةنس ىف رهاط نبا دوعيو . اهيلع نولوتسيو

 ىلع هبلاو رمأيو . نتف نم اهبام ىلع ىضقيف 7١1 ةنس رصم ىلإ هريكسعب مودقلا ىلإ نومأللا رطضيو

 مصتعملا هوخأ نومأملا دعب ىلوتيو . ةروهشملا نارقلا قلخ ةنحمب سانلا ذخأي نأ 7١8 ةنس ىف رصم
 خيراتلا اذه ذنمو ء رصم ريغو رصمع نيواودلا نم برعلا طاقسإب رمايو .ةروك ذملا ةنسلا سفن ف

 ناعرسو 7/8 ةنس طايمد مورلا وزغيو . م ملسأ نمو طبقلا نم رصم لهأ ى ايئابن نوحمدني

 ] .ةعجر ريغ ىلإ اهنع نولحريام

 تلخد ىتلا ةيسرافلا رصانعلا ةرثك ةيسابعلا ةلودلا مايأ ةالولا ُنمز هفلخام مهأ ناك امبرو

 نكي ل نإ هرثكأ « «ركسعلا » هل ىنبو . دمحم نب ناورم بقعت ىذلا شيحلا ناك دقف ءرصم

 تام اتيلاالا: نقش له ءاضقلل وأ ةالولا ضعب عم لسرت ىتلا دونجلا تلظو + ريردلا نيس ةلك
 .ُهَئْسُي ناك نم لثملابو « اًسْرَف رصمب ةيالولا مهيلإ دنسي نمم ريثك ناكو « اهتلمج ىف ةيسراف نتفلاو

 ىف ناكر  نييسابعلا نمز ىف رصمب ترئاكت ةيسرافلا رصانعلا نأ هانعم كلذ لكو . ءاضقلا ملا ظ

 ناكف سرفلل انيح ةعبات ةيلهاجلا ىف نميلا تناكذإ ء رصم حتف ىف نيينملا عم اوءاج ءامدق فالسأ

 هلك كلذبو . حوتفلل مهتالحر ف نينعلا تكراشو مالصوالا ىف تلخد دقو « ةيسراف رصانع أهم

 ثيللا لثم اهئاهقفو رصم ءاملع نيب ةيسراف لوصأ ىلإ نوعجري ليلق ريغ رفن دوجو رسفن نأ عيطتسن
 . نيواودلا ىف اهباتك نيب كلذكو روهشملا هيقفلا دعس نبا
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 (''نوينولوطلا (ج)
 امنت نأ ني 4 ةيسابعلا ةفالخلا عبتت تناك اقحو « القتسم اكح رصم تنكح ةرسأ لوأ مه

 ناك ؛ لصألا ىكرت وهو « نولوط نب دمحأ اهتلود سسؤمو ةرسألا هذه ميعزو « ةيعسا تناك اه

 أدبو « هتييرتب ىنعف 7٠١ ةنس دمحأ هنباب قزرو « هنم نيبرقملاو نومأملا ىلاوه نم نولوط هوبأ

 . اهنم دوزتي فانحألا ءاهقف ةصاخو ءاملعلا تاقلح ىلع بكأو « هنقتأ ىتح ميركلا نآرقلا ظفحب

 . لامعألا رع هيبأل ناك ام دمحتأل ضوفف ٠ لكوتملا دهع ىف قوت ىّتح ءافلخلا مدح ةروبا لاذ اكو

 دنع ةوظُحْلا لانو «ءافلخلل ةئيسلا مهل ماعم ىفكرتلا ىلع ءارزإلا ديدشناكو ءروغشلا ضعب ىلوو

 ثبلت ملو . كلذ ىبأف هلتقم ىف مهعم ةكراشملا ىلإ هوعفدي نأ كارقألا لواحو . نيمتسملا ةفيلخلا
 ىلع لمعي ذخأام ناعرسو 784 ةنس اهمكح ىف هنع هبانأف « كابكياب همأ جوز تعطفأ نأ رصم

 اشيج ذحتاو « ةيرادنالا امنوئش بناحي ةيلاملا امنوئش هدي ىف عمج نأب كلذ أدبو . اهب لالقتسالا

 ىلإ لصفالو « ةقربو ةيردتكصالا هلكح ىلإ تحض كلذ ءانثأ فو « فلأ ةئام هدادغ غلب اخحض

 امث « رانيد فلا ةئامنالثو نيبالم ةعبرأ هنمز ىف رصم جارخ غلبو . ماشلا هيلإ مضت ىّتح 755 ةنس

 « هلبق نم ةالولا نأش هرمأ لوأ ىف ركسعلا نكس دق ناكو . تاسسؤملاو ىنابملا ةماقإ ىف عستي هلعج

 مورلاو ةبونلاو كرتلا نم هدنجل عئاطقب مث ريبكلا هرصقب ائداب « عئاطقلا هتيدم ءانب ىف ذخأ مث

 نيحاوطو ةريثك دجاسم تينُبو « ريبكلا هدجسم ءانبب ىتعو . نيفظوملا رابكو داوقلا نم هيشاوحلو

 ناك هرمأ مظع املو « ةركلاب هيف ُبَعْلُي اًريبك اناديم هرصق مامأ لعجو . تيناوحو نارفأو تامامحو

 ؛ رانيد ىفويلم نم رثكأ ةنسلا ىف غلبت تناك هتاقدص نإ لاقيو « موي لك نيك سمو ءارقفلا معطي
 ةموصخ تثيدحو . ةفالخلا نيواود ةلكاش ىلع اًريبك اناويد هسفنل ذختاو « اخض اناتسرام ىنبو

 هتلود ىف ىنعو . امهشويج كابتشا ىلإ ىدأ امم « هدئاقو دمتعملا ةفيلخلا دهع ىلو قفوملا نيبو هنيب

 هنبال هدعب نم ةعيبلا ذخأو . ءارماسو دادغب ىف ةعبتم تناك ىتلا ةيسرافلا ةمظنألا اهيلإ لقني نأب

 ظ . 37٠١ ٍةنس قوت نأ نولوط نبا ثبلي ملو . هيورامخ

 ةعبط ) ىولبلل نولوط نب دمحأ ةريسو 088 / ١ ىزيرقملا ريثألا نباو ىبوقعيلاو ىربطلا خيرات نيينولوطلا ىف رظنا ( )١

 هيورامخو .نولوط . نب دمحأ عجارو ( ىلع درك دمحم نبال برغملاو ةرهازلا موجنلا نم ثلاثلا ءزحلاو نودلخخ نباو

 بوعشلا خيراتو ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف .نيينولوطلاو ةالولاو اهدعب امو /7 ص ( ةرهاقلا ةعماج عبط ) ديعس

 . 9١" ص نالكوربل ةيمالسإالا ططخو اهدعبامو ؟74 نص (رداص ةعبط) ىدنكلل
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 لئاوأ ف تنمو راهورا نع ال لّمْوي ناكام لك هيورامخ دهع ى نيينولوطلا ةلود غلبتو

 .بتاور نإ لاقيو . قيثو حلص اههنيب دقعنيام ناعرسو « قفوملا ركسعو هشيج نيب تاشوانم هكح
 4. كاع ىدمو ناحل محض لع تدب ل ةئايعست همايأ ىف تغلب ىرصملا شيجلا

 همامأ ناك ىذلا ناديملا لوح هببأ رصق ىف دازو « هتلود نوئشب ةيانعلل قفوملا عم هحلص دعب غرفو

 نيحايرلاو دورولا عاونأو رجشلا نم فنص لك هيلإ لمح عئار ناتسس ىلإ هنبأ كسي راوحجب

 وما اذه ريغ قف كلذل ضرعنسو «٠ تاروفانلاو قاسفلا نم هيف ذحناام ريغ « 00

 بئاجع .نم ناك : نوخرؤملا لوقيو . ةيشحولاو ةفيلألا هتاناويحو هباود ةرثكل هتاليطصإ عسوو

 ةنس ىف هنم دضتعملا ةفيلخلا بلط نا هناش مظعو هدحم نم غلبو . رصمب ليخلا ضرع هنمز ق ايندلا

 . ةسيفن ايادهو فحت نم هيف ناكامو اهزاهجم نوخرؤملا هونيو « ىدنلا رطق هتنبا هجوزي نأ 8
 : شرف عورأ نكرف ارصق دادغبو عئاطقلا نيب ةلزنم لك نشا ىلع اهل ىنب هيورامخ نإ نولوقيو

 لتقي نأ هل رّدق سأبلاو ةعاجشلا نم هب رهتشا ام عمو ماشلاو رصم كلم نم هيلإ ىهتنا ام لك عمو
 امهربكأب نيئداب هل نيريغص نينبا هدعب هداوق ماقأو . 78” ةنس قشمد ىف هناملغ ىديأب

 وهال عطتسي ملف ٠ . اًفيعض ناكو نوره هاخأ اولويو ٠ هوعلحي ىتح ماعلا روديالو « شيجلا ىبأ »
 نم نوسمتلب نيبقشمدلا لعج امم « ماشلا ىف مهشويج ٍبَّشو ةطمارقلا مامأ دومصلا هشيج الو
 نابيش همع هدعب ىلوتيو 747 ةنس نوره لاتْغيو . مهتثاغتسا ىبليو هدنجب مهتيغي نأ ىنتكملا ةفيلخلا
 ليزيف ٠ ناملس نب دمحم ةدايقب ةفالخلا شيج رصم ىلإ ٌمدْقَي ام ناعرس ذإ اموي رشع ىنثا مكحلا
 ةالو اهيلع بقاعتيو « ةيسابع ةيالو ةيناث رصم دوعتو . اليوط ءارعشلا مهيكبيو « نيينولوطلا مكح
 ىلع ناوريقلا راوجب ةيدهملا مهتمصاع نم نييمطافلا تاراغ مهدهع ىف رثكتو « دادغب نم نوفلتخم
 . هؤانبأو ٌديشخإلا نيح ىلإ مهزجحيو « اًرارم نورَحْديو « ايلعلاو ىلفسلا رصم دودح

 (١)نويديشخإلا (د)

 « نييسابعلا ءافلخلا هدجو هوبأ مدخ ىكرتلا ىناغُرَملا فج نب جْلُط نب دمحم وه ديشخإلا
 هوو ىح مهداوقو ءافلإلا ةمدخ ق لمعي لازامو 8 ةنس دلو هنإ لاقيو « هرودب مهمدخ امك

 جورمو 7117/١ ىزيرقملا ططخو روفاكو ديشخإلا مجارت نودلخ نباو ريثألا نبا خيرات نييديشخإلا ىف رظنا(١)
 ةروتكدلل نييديشخإلا رصع ق رصمو ىدوعسملل بهذلا ثلاثلا نيءزهلاو اهدعبامو ١4“ ص ىدتكلل ةالولاو
 فراعملا ةرئاد ىف ديشخإ ةدام عجارو « فشاك ةديس ( طاطسفلا مسق ) برغملاو ةرهازلا موجنلا نم عبارلاو
 | . ةيمالسإلا ٠ قف (رداص راد ةعبط ) ناكلخ نباو اهدعبامو ١ 48ص
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 "314 ةنس قشمد ىلوت نأ ثبلي ملو 15 ةنس نيطسلفب ةلمرلا ةنيدم ىلوت نيح همسا عمليو « روغتلا

 ةفيلخلا هالو ىتح قشمد ىلع لظو « اهلخدي مل هنأ ريغ رصم ةيالوب 57١ ةنس ىف بتكلا هتءاجو

 هيلع علخ 517 ةنس ىفو . نيمرحلاو ةيرزجلاو ةيماشلا دالبلا هيلإ مضو "78 ةنس رصم ىضارلا

 ىلوو . همسا ىلع بقللا بلغو « هدادجأ نطوم ةناغرف كولم بقل وهو : ديشخالإ بقل ىضارلا

 ىلع حلصلا امهنيب دقعنيو ء برحلا بشنتو « ديشخإلا برحل هدنج عمجف « قشمد رمأ قئار نبا

 ماشلا رايد دوعتو قوتيام ناعرسو « ماشلا هيقب هعم لظتو ديشخالل ةلمرلا ةنيدم قئار نبا كرقي نأ

 ناحلطصيو بلح بحاص ىاادمحلا ةلودلا فيس نيبو هني ةشحو عقتو . ديشخالا ىلإ اهعيمج
 . ديشخالل نوكتف ماشلا دالب قاب امأ « صمحو ةيكاطنأو بلح ةلودلا فيسل نوكت نأ ىلع

 ريبدتو هبورح ىف اظقي امزاح ناكو . 84 ةنس رخآل ىفوتيو روجونأ هنبال هدعب نم ةعيبلا ذخأيو

 كولمم فالا ةينامث هل ناكو « فلأ ةئاعبرأ غلبي ناك هشيج نإ لاقيو . هدونجل امركم هتلود نوئش

 رصم ىلو نيح هرمع نم ةرشع ةعبارلا ىف هنبا روجونأ ناكو . نافلأ ةليل لك ىف مهنم هسرحب ناكو

 ايصو هراتخا ىذلا هيبأ ةيشاح ريبك روفاكل تناكف ةيقيقحلا ةيالولا امأ « ةيمسا هتيالو تناكو

 ديشختإالا هارتشاو « ءاملعلا تاقلح ىلإ - ودبي اميف -- فلتخاو « اًيصخ دوسأ اًدبع ناكو « هيلع

 نوئشب ضبن هديس قوت الو . هداوق نم حبصأ ىتح بصانملا ىف هب فري لاز امو هقتعأف هب بجْعَأو

 رمألا بحاص قيقحلا مكاحلا ناكو ء ةسايبم ريخ هتكلمم ساسو « هجو ريخ ىلع روجونأ هنبا

 رازو « مهئاطع نم رثكيو ءارعشلا ىندي ناكو . ماشلاو رصم : نيريبكلا ةلودلا ىميلقإ ىف ىهنلاو

 . ةروهشم جاهأو حئادم هيف هلو « ىنتملا ذئنيح رصم

 ىلع هيخأل هدعب نم ةعيبلا ذخأو 84 4 ةنس فوت ىتخ روجونأأل ةلودل ارومأ ريدي روقاكلازامو

 لضفلا نب رفعج ذختاو خي راتلا اذه نمرمألاب لقتساف 89 ةنس ىفوت ىتح مايق ريخ هتلود ىلع ماقو

 هدنع ْأرْعُن تناكو . زاجحلاو ةكمو ماشلاو رصم ىف ربانملا ىلع هل ىَعْدُي ناكو . هل اًريزو تارفلا نبا

 نعذي ناك هنأ كلذ نم « اًرهام اسويس ناكو « ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلا رابخأو رْيسلا اليل

 هيلإ هليم رهظيو برغملاو ةيداهملا بحاص ىمطافلا زعمل ىداهي هسفن تقولا فو نييسابعلل ةعاطلاب

 ثبلي مو ءامخرو .ةءانه مايأ همايأ تناكو . ءاطعم امبرك ناكو « ةيبرعلاب ملع ىلع ناكو . اعادخ

 ةيداحلا وف ايبص ناكو « ديشخإلا نب ىلع نب دمحأل ةيالولا ةلودلا ءايلوأ دقعف "©ا/ ةنس فوت نأ

 . مهئلَعو كانه ةطمارقلا تاراغل اًديدش ابارطضا ماشلا ىف لاوحألا تبرطضاو « هرمع نم ةرشع



 حلا

 . ةيديشخإلا ةلودلا 0 داليلا ٍ تلوتساو مهرب ةئسا

 نويبويألا - نويمطافلا

 ظ '''نويمطافلا )١(
 انيب ةيليعامسإلا ةقرف هلوح تنوكت دقو قداصلا رفعج نب ليعامسإ ىلإ ةرسألا هذه بستنت

 ةيقتلا ىلع ناشيعت ناتقرفلا تناكو « ةيب رشع انثالا ةقرفلا مظاكلا ىسوم هدأ لوحي تيت

 هللا دبع وه ريطخ عاد ةيليعامسإلل حيتاو . ليعامسإو ىسوم ةلالس نم نييولعلا اههتمتأل اًّرس ةوعدلاو

 ةوعدلا مظنف « نايدالاو للملاو ةفسلفلاب الم ناكو . زاوهألا نم ىسراف وهو « حادقلا نوميم نب

 نم برقلاب ةيْمْلَس ىلإ مث ةرصبلا ىلإ هنطوم حرابو . ةيلاغلا ةيعيشلا اهثدابم عضوو ةيليعامسإلا

 روهظل أه امث « قارعلا ريغو قارعلا ىف ةيليعامسالا ةلحنلل ةاعد ذختا كانه نمو « ماشلا ف ةيقذاللا

 ابأ ىمسي ةريزجلا ىنونج نم ىليعامسإ عاد روهظل أيه امك « قارعلا لونجو نيرحبلا ىف ةطمارقلا

 هتوعد اوضتراف « ةيبرغملا ةماتك ةليبق نم رفنب جحلا ءانثأ ىف قتلا نأ فداصتو « هللا دبع

 ةبلاغألا ىلع هب ىضق اشيج مهنم هلوح عمجف « مهنطوم ىلإ مهعم راسو مهيلع هوررمأو ةيليعامسإلا
 هل نيدتو ءرمألا ديلاقم هملسيو ىمطافلا هللا ديبع ةيْمّلَس نم هيلإ ىضميو 795 ةنس سنوت ماكح

 ناوريقلا راوجب هل ةديدج ةمصاع ىنبيو « ايعرش ةفيلخ هسفن نلعيو ىدهملاب بقلتيف « دالبلا

 . هيلإ ةبسن ةيدهملا اهيمسي

 و 0 وسم نة نيمسق ةيليعامسإلا ةوعدلا ةمئأ لعج دق حادقلا ناكو

 امامإ هسفن وه ناك كلذبو . ججحلاب نومسملا ةاعدلا سوعر مه نيعّدوتسم مهناجي ةمئأو

 ءافلخلا مجارت ىف ناكلخ نباو ىدرب ىرَْت نبال ةرهازلا رصم خيرأتو ىزوجلا نبال مظتنملا نيمطافلا ف رظنا )١(

 فريصلا نبال ةرازولا لان نم ىلإ ةراشإلاو ىلقصلا رهوجو نبال برغملاو نودلخ نباو ريثألا نبا خيراتو رسيم نبال

 عضاوم ىف ىشعألا حبصو ىنملا ةراعل ةيرصعلا تكتلاو 2 رابخأب افنحلا ظاعتاو بتكلاراد عبط ( ةرهاقلا مسق ) ديعس

 نسح ميهاربإ نسح روتكذدلل رصم ىف نويمطافلاو ةقرفتم باتكو اهدعبامو 7١/7 ططنخلا هباتكو ىزيرقملل افلخلا

 .رتيم مدآل ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف ةيمالسإلا ةراضحلاو موجنلا نم سماخلاو عبارلاو ثلاثلا:ءازجألاو ةرضاحلا نسج
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 . ءارهزلا ةمطاف ةديسلا ىلإ نييمطافلا هئانبأو هللا كيبع بسن ى كشلا ءاح انه نمو « اعدوتسم

 نب دمحم نب ىضرلاو ىولاو قتلا بيترتلا ىلع مه نيروتسم ةمئأ نبا هنأو ةقيقح ىمطاف هنإ ليقف
 ىلع نيلوألا ءامسأو « نييسابعلا نم مهسفنأ ىلع افوخ اورتتسا امتإو قداصلا رفعج نب ليعامسإ

 عدوتسملا مامإلا حادقلا ءانبأ نم ىمطاف ريغ وه لب ليقو ٠ هللا ديبعو دمحأو نيسحلا بيترتلا
 ةداهشب *4٠١ ةنس ىسابعلا رداقلا ةفيلخلا هبتك ىذلا رضحملا بسنلا اذه ىف ككش امو . هدافحأ وأ

 اذه هخيرات ىف نودلخ نبا ضفر دقو . نييمطافلا بسن ىف نعطلاب نييولعلا فارشألاو ةاضقلا

 ىلع ىلإ هبسن ةحصب مزجو ةيمطافلا هترسأو هللا ديبع. بسن ىف كش نم هيف ىوطيامو نعطلا
 . ءارهزلا ةمطاف ةديسلاو هيلع هللا ناوضر

 تاراغ هركاسع ُنْشَنو « رئازجلاو ايبيل هناطلس ىلإ مضيو « برغملا ىف هللا ديبع ناطلس عستيو
 هيلع روثيو « برغملا ىلع هدونج ىلوتستو متاقلا هنبا هفلخيف 57 ةنس ىفوتيو ءرصم ىلع

 ةروث ىلع ايئاهن ىضقيف روصنملا هنبا هفلخيو 84 ةنس قوتيو « ةفينع ةروث ساروأ لبج ىف جراؤخلا

 ءالولاب برغملا هل نيدتو « ةيمطافلا ةفالخلا شرع زعملا هنبا ىلتعيف 4١" ةنس قوتيو « جراوخلا

 طيحما ىتح ةيبرغملا نادلبلا هل دهميو ىلقصلا رهوج هدئاق امهحتتفيو سافو ةساملجس ادعام
 . سلدنألا باحصأ ها ىنبل تلظ اهنإف « ةتبس ةنيدم ادعام ىسلطألا

 ناك ىذلا دسلا راهنا امنأك رعشو روفاك تومب ربخلا هلصو الف ءرصم ىلع زعملا نيع تناكو

 فلأ ةئام نم رثكأب هزّهجو « اهحتفل دادعتسالاب ارهوج هدئاق رمأ اهيلع ءاليتسالا نيبو هنيب لوحي

 نم ةعابج هتيقل ىتح ةيردنكسإللا ىلع فرشي دكي ملو . حالسلاو لاملا نم همزليام لكبو سراف

 لصو ىبح رهوج مدقتو ٠ نامألاو حلصلا بلطب تارفلا نب رفعج ريزولا نم ةلاسرب نيب رصملا

 ةيديشخإلا نم ركذت ةمواقم نود هشيجحب قرشلا ربلاو طاطسفلا لحدو ةزيحلا ىلإ هركسعب

 ىلإ رهوج بتكو . ةرهاقلا ةئيدم طتخي اب ذخأو رهزألا عماجلا نم برقلاب لزنو . ةيروفاكلاو
 ءابطخلا سبلي نأ رماو . مهراعش داوسلا سلو سابعلا ىنبل ةبطخلا عطقو « حتفلاب هرشبي زعملا

 ةمطاف ىٍلعو ىضترملا ىلع ىٍلعو قطصملا دمحم ىلع َّلَص مهللا ٠ : ةبطخلا ىف لاقي نأو ضايبلا
 لَصو اريهظت مهرّهطو َسْجحّرلا مهنع هللا بهذأ نيذلا لوسرلا ىطبس نيسحلاو نسحلا ىلعو لوُتبلا
 قرغتساو رهزألا عماجلا ءانب ىف رهوج ذخأو .«هللا نيدل زعملا نينمؤملا ريمأ ءابا نيرهاطلا ةمئألا ىلع
 تطتخاو « ةرهاقلاب اهيف لزن ةليل لوأ ىف هساسأ رفحو « ةفالخلا رصق طتخاو . نينس ثالث كلذ



 "سا ظ

 ظ . فتشرخلاو ةينيسحلاو مورلا ةراح لثم نم . ذئموي نم اهتاراح تينبو اهم تفرُع ةطخ - ةليبق لك

 - ةنسلا سفن قو . نيمرحلا قو امهيف زعملل بطخو 4 ةنس رصم ىلإ ماشلا مض نأ تبي 2

 عبرا ماشلاو رصم ريبدتب القتسم رهوج لظو . لمعلا ريخ ىلع ىحب اونذؤي نأ نونذوملا رمأ مَ

 ضعب هل ىورتو « ابيدأ امزاح القاع ناكو 557 ةنس زعملا لصو نأ ىلإ اموي نيرشعو نينس

 طيحماو ساف ىلإ ماشلا نم دلب قبت ملو « ةيمطافلا ةلودلل قيقحلا سسوؤملا دعي وهو . راعشأ

 نيبومألا عم تناكابنإف ةتْبَس» الإ هتعاجو هتعمج ىفهل بطُخو هتوعد هيف تميقأ الإ ىسلطألا
 نب نيَكْلُب فسوي ةيقيرفإ ىلع فلختسا رصمب رومألا هل ترقتسا امو . انركذ امك ةبطرق باحصأ
 نيواود نع هلزعي نأ زعملا ىأر ذإ "784 ةنس ىلإ هتلزنم ولع ىف رهوج رمتساو . ىجاهنّصلا ىريز

 . 88١ ةنس هتافو ىتح هتناكم زيزعلا هيلإ درو « اهاومأ ةيابجو رصم

 « ماع ىتئام وحن هنوثراوتي هدافحأو هئانبأل ميظعلا كلملا دّطو نأ دعب 58 ةنس زعملا ىفوتو

 , عابسلا ديص ةصاخو ديصلل ابحم ةردقملا دنع وفعي « اعاجش اميرك ناكو « رازن زيزعلا هنبا هفلخو

 تحتفف هيبأ ةكلمم ىلإ سايقلاب هتكلمم تعستاو . ممت هيخأ غلبم هيف غلبيال نكل رعشلا مظني ناكو

 ريغ ىلإ دهعو . نملابو لصوملاب هل بطُخو « بلحو ررّيِشو ةامحو صمح : ماشلا دالب ةيقب هل
 ِ ا 5 ا َ : ١

 هل نكي ملو ١ رحبلا رصق ىنبو . ماسأو ايدوهب ناكو سلك نب بوفعي مهم , هتكلمم ريبدتب ريزو

 قارصتلا سوروطسن نب ىسيع ىلو هنإ ىزوحلا نبا لاقو . بهذلا رصقو ٠ ايرغالو اقرش ليثم

 لذأو سوروطسن نباب ىراصنلاو اشنمب دوييلا زعأ ىذلاب ةيرصم ةديس هيلإ تبتكف ىدويهلا اشنمو

 . رايد فلأ ةئامثالث سوروطسن نبا نم ذخأو امهيلع ضبقف « ىرمأ ىف ثرظن الإ كب نيملسملا

 ةضفلاو بهذلا مهيلع ىرأو ةرهاظ سانلا دنع معنلا ىرأ نأ بحأ » : لوقي ناك هنأ ىوريو

 . « ىدنع نم هلك كلذ نوكي نأو راقعلاو عايضلاو سابللاو ليخلا مهو رهوجلاو

 ةرشع ةيداحلا ىف ناكو « مكاحلا هنبا هفلخو "87 ةنس ىفوت ىتح هتيعرب اقيفر زيزعلا لازامو
 ةعاجشو نيج نيب هكح برطضاو هكولس برطضاف 2 سفنلا الو لقعلا ىوس نكي ملو ةرمع نم

 انيحو « سمادلا مالظلا ق سلجم ةراتو « ارابنو اليل عمشلا ىف سلجم ةراتو « ءاخسو لخبو

 باحصأو هتلود ةداق نم نيريثك لتقو م ةمحر ريغ ق مهب كتفي انيحو ا ءاحلصلاو ءاملعلا بحب

 ةشئاعو ناثعو رمعو ركب ىلا بس عماوجلاو دجاسملا ىلع بّتكَي ناب رماي ةراتو . ةعيفرلا اهبصانم
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 رشقال كمسلاوريجرحلاو سمرتلاو ايخولملا لثم تالوك أملا ضعب نع ىبني ناكو . اهحيبي ةراتو

 قارأو « اهمورك عطقو بنعلا عيب عنم كلذل ىأرو « اهميرحت ىف دّدشو رمخلا مّرحو . بييزلاو هل

 ىلإ جورخلا نم ءاسنلا عنم ٠ 5 ةنس قو . اذيبن ريصت نأ ةيشخ لسع ِةّرَج فالآ ةسمخ ةسمخ لينلا ىف

  ىتح كلذ لظو نحل فافخلاو ةيذحألا عنص نم ةفكاسألا كلذل عنمو « اراهتو اليل تاقرطلا

 كلذ ريغ ىلإ « لينلا فافض ىلع ةهزتلاو جنرطشلا بعلو ءانغلا -- مرح اهف - مرحو . همحح ةياهن
 نيضمم < ةروبلا نزلاوالا :ليضاسألا هدنقع ةاعدو ناك ..ةلقصم انفو وةوذشو هلك نور ا
 ملاع ىلإ ةبسنو سدقلا ملاع ىلإ ةبسن نيتبسن ىمطافلا مامإلل نأ - ةينوطالفألا ضيفلا ةيرظنب
 ىو « هتاعد كلذب هارغأو ةيهلإلا تاذلل دسجت هنأ نظي نأ ىلإ مكاحلاب ىدأ امم « ةعيبطلا

 هعبتو هتيبوبرب لابجلا كلت ىف اَعَو ىمجعأ وه لب لاقيو « نانبل لابج نم ىَزْرُد عاد مهتمدقم
 ىف ةيِرْيَصنلا ىلإ ةبعش ةيهلإلا تاذلل دسجتلا ةديقع ةديقعلا هذه نم تباسناو . كانه سانلا

 ةرماؤم تكيح عزنم ريصلا سوق ىف دعي مل الو . بلاط ىلأ نب ىلع ةيبوبرب نونمؤي ذإ « ايروس

 كلملا تس هتخأ نإ لاقيو 4١١ ةنس نم لاوش ىف لتقف « هلبحتو هرش نم دالبلا صيلختو هلتقل

 ظ ظ . هلتق تريد ىتلا ىه
 تس هتمع تماقو « ةنس ةرشع تس هلو + رهاظلا هنبا مكاحلا دعب ةيمطافلا ةفالحلا ىلوو

 . ةنسح ةسايس سانلا تساسو دنجلا ىف ةريثكلا لاومألا تلذبو مايق نسحأ هتلود ريبدتب كلملا

 : اعيمج ةيزرذلاو ةيراصللا ةَدِنمَع نم ةءاربلا نلعأو « ةيعرلا ىف لدعو . رهاظلل رمألا ماقتساو

 نب ناسح جرخ اك ٠ بلح ىلع ىلوتساو ىبالكلا سادرم نب حلاص هيلع جرخ 4 ةنس ىلاوحو

 عومجلا سادرم نب حلاصو وه عمجو « ماشلا:رثكأ ىلع بلغتو ةلْمّرْلا ةنيدم ىلاو ىودبلا جرفملا

 . ةعاطلا ىلإ ماشلا تداعو « حلاص لتقو ناسح مزهناف , ةزغ دنع هشويج ايهتيقلو رهاظلا برحل

 . ةيعرلل ابيع اميلح احمس اًداوج ناكو ةرثؤللا رصق رهاظلا ىتبو

 نيتس ةفالخلا ىف لظو « هرمع نم ةعباسلا ف وهو رصنتسملا هنبا هفلخو 4717 ةنس رهاظلا ىوتو

 « 475 ةنس هرزوتسا ىحالفلا فسوي نب ةقدص مهنيب نم ناك نيريثكر زوتساو « رهشأ ةعبرأو ةنس

 ىلع نب دمحم سسؤيو . 48 ةنس ىف التقو « ىدوبيلا ىرتستلا دعس وبأ ةلودلا هل ريدي ناكو
 مدقتنو . كانه ربانملا ىلع هل وعديو : رصتشسلا هدذلو كانيو ملا ىف ةيحتانعلا ةتلوذ ىضيلنقلا

 بطحيو رصنتسملل ةبطخلا عطقيو «٠ برغملا ىف نايصعلا نلعي سيداب نب زعملا اذإو 487 ةنس ىبح

 نأش مظعي ىتح 40٠ ةنس ىناوت امو . نييمطافلا ةعاط نم برغملا جرخت كلذبو ٠ سابعلا ىببل
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 وعديو رصنتسملل بطخيو هتمصاع ىف ىسابعلا ةفيلخلا ةبطخ عطقيف دادغب ىف ىريساسبلا نالسرأ
 ثدحيو . قوجلسلا كِيلرْعَط ناطلسلا هتوعد وأ هتنتف ىلعو هيلع ىَضَق نأ ىلإ ماع وحن ربانملا ىلع هل
 ةنس ىف تأدب « ةكلهملا فسوي ىنسك تاونس عبس هيناعت رصم لظت مظع ءالغ رصنتسملا مايأ ىف

 سانلا ناكو ءابولاو بارخلا اهيلع ىلوتساو دالبلاب طحقلا دتشا اهيفو 414 ةنس ىبح تلظو 51
 ةضيبلا نإو ارانيد ينم عيب فيغرلا نإ لاّقيو « عوجلا نم :م تاقرطلا ىف اوطقاست اوشم اذإ

 اذه نيط دازو . عوجلا طرف نم دادغب ىلإ 557 ةنس ى اهتانبو رصنتسملا مأ تهجوتو رانيدب تعيب

 ةسيفن ةفحت ةفيلخلا رصق ىف قبتال تداكو « نادوسلاو كرتلا نيب شيحلا ىف برح بوشن لي ءالغلا

 دجنتسا نأ الول ءالبلا اذه لك نم رصم ذاقنإ بعصلا نم ادبو . نامثألا صخرأب تعيب الإ
 ضوفو هاعدتساف «رصنتسملل لحاوسلاو ماشلا ىلوت دق ناكو « ىلاجلا ردبب د ا

 رصنتسملل سميلو هل هلك مألاو مكحلا حبصأو نتفلا تأدهو هريبدت نسحن تماقتساف ؛ هيلإ رومألا

 كلم وأ هاشنهاش بقلتيو « هناكم مايقلاب لضفألا هنبا ىلإ دهعف ءرهشأب هلبق تامو مسالا الإ
 ريغ « رازن ربكألا هنبا ىلإ هدعب نم دهع دق هنإ لاقيو.5417 ةنس قوتي نأ رصنتسملا ثبليالو كولملا
 هفلخي نأ ىف مهّيح رصنتسملا ةافو دعب صاوخلاو ءارمألا عمتجا الف ٠ ههركي ناك ىلايلا لضفألا نأ
 نيب اماسقنا كلذ ثدحأو . ىلعتسملا هبقل لضفألا لعج وأ اولعجو ةفالخلاب هوعيابف ء دمحأ هنبا

 نوفرتعيال نوريخألا ناك ىلعتسملا ةمامإب نوفرتعي نولوألا ناك اَتيِبف ناريإ ةيليعامسإو رصم ةيليعامسإ
 درتسي نأ رازن لواحو . نويقيقحلا ةمنألا مه هتلالس نأ نوريو رازن ةمامإب نوفرتعي امنإ هتمامإب
 ى ةيليعامسإلا نيب امئاق فالخلا اذه لازيالو . هتروث لع لضفألا ىضقو ةيردنكسإلاب راثف ةفالخلا

 . مكح لضفألا عم ىلعتسملل نكي ملو . ةيرازن ناخاغأ ةعيشو ةيلعتسم ةرهبلاف ؛ مويلا ىلإ دنحلا
 مهتلود ةياج ىلإ ءارزولا عم ءافلخلا لاح كلذ لظو « ىلاوحلا ردب واعبا هيأ لاح ناك ايك

 ىف اوجرخي نأ الإ ىبنالو ممل رمأ الو باجحلا ءارو نويمطافلا ءافلخلا حبصأ دقف « ةيمطافلا

 ظ . نيديعلا ةالصو ناضمر ىف ةعمجلا ةالصلو ىرجهلا ماعلا لوأ بكاوم

 ءرصمب نييمطافلا دهع ىف حضتا امك ةميخولا هبقاوعالو هرش حضتي مل ىئارولا مكحلا لعلو

 هرمع نم ةعباسلا ىف وهو رصنتسملا ىلوتو « الوبخم وأ انونحم - مكاحلا وهو ثلاثلا ةفيلخلا ناك دقف

 لضفألا ماقأف 446 ةنس اعيرس ىلعتسملا فوتو , ىبصلل ةحوجرأ ةفالخلاب ءىج امنأكو « انب رم اك
 ةقحبالسلاف « مزاح مك اح ىلإ ةجاحلا دشأ ىف دالبلاو « هرمع نم ةسماخلا ىف وهو هماقم رمآلا هنبا



 نما

 « لصوملاو ماشلا رايد ىلع مجت نأ نييبيلصلا ةّماط ثبلتامو ماشلا ندم نم ريثك ىلع نولوتسي

 للستيو « ىرغصلا ايسا نم مهعومج مدقت ذإ 44٠ ةنس ذنم بوطخلاو ثراوكلا بقاعتتو

 ىلع ىرخأ عومج تلوتساو مهتارامإ ىلوأ اهب نوكيو اهيلع ىلوتسيو لصوملاب اهّرْلا ىلإ نيودلب

 ق ىرفدوج ىلوتسيو 447 ةنس ىف ةرعملا نوذخأيو . ةيناثلا ةيبيلصلا مهترامإ اهب اونوكو ةيكاطنأ

 ةنس سلبارط ىلع دنومير ىلوتسيو ةثلاثلا ةيبيلصلا مهترامإ اهب نوكتو سدقملا تيب ىلع ةنسلا سفن

 لثم نيطسلف ندم نم ريثكو نانبل ندم ىلع نولوتسي و . ةعبارلا ةيبيلصلا مهترامإ اهب نوكتو 0
 هتافغ ىف رداس لضفألاو ثدحي كلذ لكو . نالقسع ىوس ماشلا ىف رصمل قببالو « اكعو ةلمرلا

 ةنس لضفألا َلمقِيو . ائيش ىنغتال ةيرحبو ةبرب تاديرجت ضعب الإ هاج نع بئاغ ىرصملا شيجلاو
 لضفألا نب دمحأ رزوتسيو « ظفاحلا ةفالخلا شرع ىلوتيو 814 ةنس رمآلا ةفيلخلا لّكفُيو 6

 رمأي ام ظفاحلل مهبطخ ىف اوعدي ال نأ دجاسملا ءابطخ رمأيف « نيينس هدجو هوبأو وه ناكو ىلاهلا
 نا دارا هناكو « نييمطافلا تاراعش دحأ « لمعلا ريخ ىلع ئَحو مهماذأ نم اوطقسي نأ نينذؤملا

 للوتيو . هولتقف اوعرسأ اهتعيشو اهيشاوح نم اهراصنأ نأ ريغ ءرصم نم ةيمطافلا ةفالخلا ليزي

 نم ةسماخلا ىف وهو زئافلا هنبا هفلخيف ىفوتي نأ ثبليالو ةنس رفاظلا هنباظفاحلادعب ةفالخلا

 . هرمع نم ةرشع ةيداحلا وهو مهئافلخ رخا دضاعلا هفلخيف ههه ةنس قوتيو 048 ةنس هرمع

 . ءارزو ةفيلخ لك عم ىرن لظنو « نالغلاو ةيبصلل ةيقيقح ةحوجرأ تحبصأ ةفالخلا نأكو

 لاومألا نم نكميام رثكأ عمجي نأ ىوس لغاش نم مهنم لكل نكي لو . نيلوتقم نوطقسي الاغو
 نم هءارو نمو وه شيعي اهب « ةحدافلا بئارضلاب نيب رصملا ىلع كلذ ءانثأ ىف اِقْتُم ءهسفنل

 ظ . فصقلاو وهلل ءافلخلا

 لازتال كلذ عمو . اديدش اداسف رصم ىف مكحلا ةادأ لالحنالاو روهدتلا كلذ ءانثأ ىف دسْفَتو

 نويبيلصلا اهلتحي نالقسع ىتحو « نويعلا ىف دامرلل اًرذ تاديرجت ضعب ماشلا ىلإ لسرن
 ةرازولا ىلع رواشو ماغرض لتتقُي ةلودلا هذه مايأ نم ةرخأبو . لينلا ىداو لالتحا ىلإ نوحمطيو

 ىبلصلا كيرلمأ ذئنيح مجبيو هب ادجنتسم بلح بحاس نيدلا رون راوغملا لط' 1[ رواش عزفيو

 دودسلاو روسحلا هيلع نويرصملا عطقيو ء سيبلب ىتح مدقتيو رصم ىلع سدقملا تيب بحاص

 هيخا نباو هوكريش ةدايقب نيدلا رون ركاسع هعمو رواش ههو ةنس مدقيو . ةدوعلا ىلإ رطضيف

  هدونجو هوكريشل نحملا رهظ بلقيام ناعرسو « ةرازولا ىف رواشل نانُكميو : نيدلا حالص
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 نورطضي سيبلب ىف هوكريش نورصاحيو « نييبيلصلاو كيرلمأب هدض ةناعتسالا ىلإ هناطيش هعفديو
 , هنايغطو رواش ىغب مظعيف « رصم نم هوكريش جرحيو ٠ سدقملا تيب ىلإ نيدئاع راصحلا تي ىلإ

 رواش دجنتسيف « نيدلا حالصو هوكريش ةيناث لسريو « 851 ةنس نيدلا رونب دضاعلا دجنتسيف
 اضيأ جرخيو . ةرهاقلا نم هدونجو وه ههجو ىلع جرخبو « رئاودلا هيلع رودتو ؛ ل كيرامأ
 لوطسأ مدقيو رصم كالتمال اودوعي نأ نويبيلصلا ثبلي الو . ماشلا ىلإ نيدلا ع هوكر يش

 اركسع اههيلإ لسريف « نيدلا رون رواشو دضاعلا نمجيو بطخلا مظعيو سنت لإ نيل
 للوتيو . اعيمج رواشو نييبيلصلا نم رصم ناذقنتسيو 851 ةنس نيدلا حالصو هوكريش ةدايعب
 هرمأب اًرارم نيدلا رون هيلإ بتكيو « نيدلا حالص هفلخيف ىفوتيو « اروهش دضاعلل ةرازولا هوكريش
 ع ةافولا ضرم دضاعلا ضرم نأ فداصتو . نييسابعلا ىلإ نييمطافلا نم رصم ىق ةفالخلا ليوحتب

 ةنسس مرح ا وأ يف سابعلا ىببل ةبطخلا ماقأف  نيدلا رون ةئيشمب نيدلا حالص عدص كلذ ءانثأ ىفو

 مهّجحو نييمطافلا رم أ ىهتنا كلذبو . ءاروشاع مور نأ ةضاعلا قوت ىتح مايأ الإ ضمت ملو ه1

 . ةيرصملا رايدلل

 ( نيدلا حالص ) "نوييويألا( ب )
 اهيو ناجيبرذأ ميلقإ رخآ ىف نيود ةدلب نم اهلصأ ةيدرك ةرسأ نيييوبألا نأ ىلع نوحخرؤملا قفتا

 ثبلي ملو « دادغب ىلإ اهنم اورجاه دقو . هوكريش همعو بويأ هوباو نيدلا حالص دج ىذاش دلو
 ىلإ بويأ لوحتو ٠ ىكنز نيدلا داعب هوكريش قحتلاو ؛ تيركت ةعلقل اظفاح حبصأ نأ بويا
 نيدلا رون هنبا عم لمع وت الو ىكنز دنع هوكربش لظ امنيب  قشم قصب مكتب عي لمعلا
 صأر ىلع بويأ هوخأ ناك امنيب هوكريش ةدايقب قشمد نيدلا رون ركسع رصاح نأ ثدحو
 هوكريش عطقأو « اهيلع ايكاح بويأ نيعف « نيدلا رونل اهميلست ىلع نآوخألا قفتاو « اهتيماح
 هوكريش ةدايقب اركسع اهبهلإ لسرأ نيدلا رونب ا دوا دجنتسا ايلف . هنم هبرقو ؛ اصمح

 قربلاو ىسدقلا حتفلا ىف ىسقلا حيفلاو دادش نبال نيدلا 2 نباوريثألا نبا خيرات 55 حالصو نييوبألا ف رظنا )١(
 نيدلا حالص مجارت قى ناكلخ نباو ىنايصألا داملل ىماشلا ليذو نيتضورلاو لصاو نبال بوركلا جرفمو نودلخ

 ص نالكوربل ةيمالسالا بوعشلا خيراتو ةلودلا نيطالسو لوألا ءزجلا 4 كولسلاو ىزيرقملا ططخو ةماش ىبأل نيتضورلا
 . ةيبيلصلا بورحلاو نيدلا حالص نع بتكام ادع 6 عباسلاو سداسلا ني ءزجلاو ىزوحلا نبا طبسل نامزلا ةارمو
 ] . ةيبنجألا تاغللاو ةيبرعلا ىف اثيدح حالص ةريسو ساير نبال روهزلا عئادبو ةرهازلا موجنلا نم
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 ىلع ايئابن نيدلا حالص ىضقف . انبرماكفورظلا تروطتتو ؛ بويأ نب نيدلاحالص هيخأن باو

 | نم هب ناك امو نيبمطافلا رصق ىلع ىلوتساو « ةيسابعلا ةفالخلا ىلإ رصم درو « ةيمطافلا ةلودلا

 بئارضلا لاقثأ نيبرصملا لهاوك نع طحف ءرصم لاوحأ حالصإ ىف دو . زونكو لاومأ

 « لاجرلا بولق كلمو « لاومألا لّدبو « اهضرف ىف نييمطافلا ءارزو سفانتي ناك ىّتلا ةظهانلا
 اهب بتك ىتلا ةلاسرلا ىف حّملي هارن 1  رصحم ةيسابعلا ةفالخلل اّيلاو حبصي نأ ىلإ هسفن تحمطو

 هدلحم رودي ام ىلإ « ةيسابعلا ةوعدلا ةماقإو ةيمطافلا ةوعدلا ةلازإب اهيف هئبني « دادغب ريزو ىلإ

 « حطب الو هقح مّدقيو ؛ . حرقا ام غلبيو ء حتف ام دّلقب . . نأ ىلإ رقتفم هنإ » : هسفن نع الئاق

 ءاقلل ىوق شيج دادعإ ىف ذخأيو . « ةفيرشلا تافيرشتلا هيتأتو « حزن نإو هناكم برقيو

 . نييمطافلا شيج ىف لمعت تناك ىتلا ةينمرألاو ةيجنزلا رصانعلا هنم ىّحنيو نييبيلصلا

 عقريو 8517 ةنس ىف كبوشلا رصاحنو « درك بما حس لع ءالتمالا ىلإ حمطيو

 كلذ عمو « هءاقل ىشخ هنأكو نييبيلصلا برحل شويحلا رّهجي نيدلا رون نأ ماع نيح انعرايللا

 حالص داعو . نيدلا رونل مهبطخ رخآ ىف نوعدي رصم ىف ءابطخلا ناكو « هل اعبات هسفن َّدْعَي ناك

 ىلع ىلوتسا دق ناك نإو « راصحلا عفر 9 , كّركلاو كبوشلا راصح ىلإ ةيلاتلا ةنسلا ىف نيدلا

 ىلإ شيج سار ىلع هاش ناروت هيخأ ذافنإ ىف نيدلا رون نذاتسي 859 ةنس ىو . ( ةبقعلا ) ةلبا

 اهيلإ بهذيو « نييمطافلل ةاعدلا ةيقب ىلع كلذكو هنأش لحفتسا كانه ىجراخ ىلع ءاضقلل نعلا

 هلتقل ةرماؤم نوربدي اوناك نييمطافلا ةعيش نم ةعاج ىلع ضبق ةنسلا هذه فو . اهيلع ىلوتسيو

 . ةراع بلّصو ةاعدلا ىعاد لتقو « رعاشلا ىنملا ةراعو نييمطافلا ةاعد ىعاد نيام تاكو

 ةرشع ةيداحلا ىف ناكو « ليعامسإ حلاصلا كلملا هنبا هفلخو ؛ نيدلا رون قوت ةنسلا هذه قو

 فرتعاو . نييبيلصلا داهجو مكحلا ءابعأب ضوبنلل حلصي ال هنأ حوضو نق ذيب نزف خه

 زيهجتلاب ردابي ملو . همساب دوقنلا تلسو ةعمجلا ةبطخ ىف هل ءاعدلاب رمأو « هناطلسب نيدلا حالص

 « ةميزهلا لوطنألاب تقاحو ةيردنكمإلا مجاه ةيلقص ىلدنامرونل لوطصأب هلاغشنال ماشلا ىلإ

 هيلع ترادو زنكلا ىمسي نييمطافلل ٍلاوُم اهلعشأ ديعصلا دالب ىبونج ىف ةروثي هلاغشنال اضيأو

 هارنو « رمحألا رحبلا حيئافمو نعلا ىلع ءاليتسالل هاش ناروت هاخأ لسرأ هلآ اهلا اي رهو رئاودلا

 رزوتو ةصفقو ةيليطسقو ةقرب ةعاطلاب هل تنادو قيرفألا برغملا دالب ىلإ ركسع دعب اركسع ري ريمسي

 5 اًركبم وه أهو . نيدلا رون اهدارا جلا ةيبرعلا دالبلا ةدحو ىف اًركبم ركف هنأ ىلع لدي امم



 كلملا باون نأب رابخألا هتءاجو . نعلاو زاجحلاو ىبرغملا قيرفإلا لامشلا نم !ةزج هناطلس مضي
 هسفن ىف رقتساف « نييبيلصلاب نينيعتسم اًريرم اعزانت نوعزانتيو مكحلاب نولقتسي ليعامسإ حلاصلا
 نم جرخو . هتابرض نييبيلصلل ددسي نأ لبق لصوملاو ماشلا رايد ىلع هناطلس ضرفي نأ دبال هنأ

 ندملا نم ريثك ىلع ىلوتسا ايك « اهيلع ىلوتساو قشمد دصقو ء فيثك شيجب 617١ ةنس ىف رصم

 لصوملا بحاص ىزاغ نيدلا فيس همع نباو ليعامسإ حلاصلا كلملا دونج همواقتو . ةيماشلا
 رابدلا لخدت يب ء اهدحو بلح اييف هل قب حلاصلا كلملا عم احلص دقعيو ءرصنلا هل بنكي
 لوح مخاض روس ءانبب شوقارق رمأبو 017 ةنس رصم ىلإ دوعيو . هناطلس ىف اهعيمج ةيماشلا
 ضوعيو ةّدحب جاجحلا نم ذخؤت تناك ىتلا سوكملا لطْيِيو « امل ةيابح طاطسفلاو ةرهاقلا
 سرادملا ءاشنإ ىف ذخايو « نيمرحلا لهأ ىف قّرفت احمق بدارألا فالا اهنع ةكم بحاص

 ريغ ىف نييبيلصلا عقاويو 87 ةنس ىف ماشلا ىلإ دوعيو . خيراتلا اذه ذنم ةرهاقلاب تاطابرلاو

 : اهنم ريثك ىلع ىلوتسيو لصوملا رايدو لاهشلا ىلإ ىضميو « احضاو اناحجر هتفك حجرتو ةكرعم

 حلاصلا كلملا تومب ربخلا هيتأيو . لبحلا ةعلق ءانبب رمأيو اهيف رومألا طبضيو رصم ىلإ دوعيو

 . لصوملاو ةريزجلا نادلب ضعبو بلح ىلع ءاليتسالا هل متي و 01 ةنس لوأ ىف جرخيف ٠ ليعامسإ

 انفس نحشو ةليأ ىلع ىلوتساو كّركلا هنصح نم ةنيدملاو ةكم مجاه نأ هسفن دلانجيارل لوستو
 لداعلا هنو « ةيرصملاو ةيزاجحلا هيناومو رمحتألا رحبلا ىف اوثاعو ٠ تبرحلا تالآو لاجرلاب

 . هلاجرو هنفسب كتف ىرصم لوطسأب رصم ىف نيدلا حالص هيخأ بئان

 ىف خفنيو نييبونجلا نييبيلصلا ةلزانل امخض اشيج نيدلا حالص َدِعُيف 088 ةنس ىلإ لصنو

 قرش ىف هايارس ىدحإ قتلتو « ةيربط وحن هجتيو « ٍبَدَح لك نم نودهاجما هيتأيف برحلا ريفن
 امهقحستو « نيملسملا برحل انمهسفنا انرذن نفللا نإ نيتفئاطلا ةيراتبسالاو ةيوادلا نم ةعامج افيح

 نانجيزول ىاج ةدايقب ناكم لك نت نويبيلصلا عمجتيو ٠ . ةيناثلا ةفئاطلا دئاق لكقيو ةيرمسلا

 « ةيربط ىلرغ ىف ةروهشملا نيْطِح ةعقوم نيدلا حالص نيبو مهنيب بشنتو ٠ مدقملا كيب نخاف

 ذيخايو  ءاديص بحاص دلانيرو سلبارط بحاص دنومير ابراه ىلويو « اقحم مهشيج َقَحْمَيو

 نانجيزول ىاج مهؤاعزو مهتداق رسألا ىف عقيو ٠ توبلصلا بيلص مظعألا بيلصلا ا

 :قرخلا ثتونفلا لإ ع حام ىرتتعو تورو ىلاهش ليبج بحاص ويهو سدقملا تيب بحاص

 لاق نأ ىرسألاو ىلتقلا ةرثك نم غلبو ء كركلا بحاص دلانجيارو ةيوادلا مدقم راريجو روص نم
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 لاق ىرسألا نياع نمو ءريسأ كانه ام لاق ىلتقلا دهاش نم » : نيتضورلا هباتك ىف ةماش وبأ
 كاركلا بحاص دلانجمار الإ همه نكيملو ىرسألا رابك نيدلا حالص ضرعتساو . « ليتق كانه ام

 . متاع دمحم كنم رصتنأ انأ اه : هل لاق هيدي نيب لثم املو « ةنيدملاو ةكم وزغ هتلواحم نم رم مل

 . ةميخلا باب ىلع هتنج تيمرو ةلتاق ةبرض هبرضوهرجنخ لسف « ماسي ملف  مالسإلا هيلع ضرعو
 ىلع ٍمهسفنأ مهسبحل ةّيراتبمإلاو ةّيوادلا نم اورسأ نم لتقب رمأ هنأ ريغ ٠ ؛ ممئاعز ةقن نانطو

 ناكنأ مهترثك نم غلبو « نيقرتسملا نييبيلصلا ىرسأب قشمد قاوسأ ذئنيح تّصغو . نيملسملا لاتق

 .ريناند ةثالثب مهنم ريسألا عابي

 حالصل اهباوبأ نانبل ىنونجو نيطسلف ىف ندملاو عالقلا تحتف ةميظعلا ةعقوملا هذه رثأ ىلعو

 توريبو ةلمرلاو ةزغو ( عبس رثب ) ليربج تيبو سلبانو افيحو اكع ىلع ىلوتساف ؛ ىبويألا نيدلا

 لولف اهيلإ تأجل ىتلا روص تيقبو «كبوشلاو كّركلا ىوس بونجلا ىف قبي ملو .ءاديصو
 لاتقلاو فحزلاب اهقياضو اهرصاحف ٠ سدقملا تيب حتف ىلع نيدلا حالص مزعو . نييبيلصلا

 نم نيرشعلاو عباسلا ىف نيئساخ نيمغار نييبيلصلا نم اهب ناك نم اهملسأ ىتح « تاقينجنملاو
 لك تليزأو . ةرخصلا ةبق ىلع هوماقأ دق اوناك ىذلا مخضلا بيلصلا سكنو قر هرب عمو

 جيجضلاو ريبكتلاو ليلهتلا نيب ةعمجلا ةالص هب تميقأو ىصقألا دجسملا نم نييبيلصلا راثآ
 بلح نماهخف اربنم هيلإ لقنو « ماخرلاو ءاسْيَسُفلاب دجسملا نّيزينأ نيدلا حالصرمأو « ءاعدلاب
 روص ىف نييبيلصلا ءاوزنا دعب ةمخض شويج ىلإ ةجاح ىف دعي مل هنأ نظو . مويلا ىلإ هب لازيال
 دالبلا تلظو « مهدالب ىلإ هركاسع نم ريثك داعو هشويج نم ففختف « ةيكاطناو سلبارطو

 تلوتساو . بكوك نصحو كبوشلاو كّركلاو دفَص لثم « هتزوح ىف لخدت نيطسلف ن. ةيقبتمل
 . ةيقذاللا ىلع تلوتسا امك « ةيكاطنأ ىلاهشو نانبل ىف نوصحملا ضعب ىلع هركاسع

 لمحو « كولملا ف خرصي ابابلا ذخأ ذإ « ديدج نم ةيبيلصلا برحلا سدقلا طوقس لعشأو

 اسنرف كلم بيليفو ايناملا روطاربمإ لوألا كيردرف 0417/ ةنس نيطسلف ىف نيملسملا برحل بيلصلا
 ىرغصلا ايسا اهزايتجا ءانثأ ف كيردرف ةلمح تينُمو « ارتلكنإ كلم « دسألا بلق » دراشتيرو

 نم اتمدقف دراشتيرو بيليف اتلمح امأ . لولف الإ اهنم قبي ملو « « حاورألا ىف ىصحت داكت ال رئاسحب ظ

 بيليف داعو « اهتيماح نم تيمتسم عافد دعب نييبيلصلا ىديأ فى تطقسو اكع اترصاحو « رحبلا

 ىلع ىلوتساو . نيدلا حالص لزانيو ةيبيلصلا شويحلا دوقي 884 ةنس ىتح دراشتي ر لظو « اسنرف ىلإ
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 ندملا نييبيلصلل لظت نأ ىلع نيدلا حالص عم حلصلا ىلإ ٌرطضاو « ةيلحاسلا دالبلا ضعب

 نم الّزَع اجاَجَح سدقلا اوروزي نأ ىراصنلل نيدلا حالص حمسو « افاي ىلإ روص نم ةيلحاسلا
 2 هاكبف 889 ةنس رفص قي هبر ءادن اهب ىّبل نأ ثبلي ملو قشمد ىلإ نيدلا حالص راسو . حالسلا

 تاتاتسرامبلاو ةراعلاب هتيانع دنع عضوملا اذه ريغ ىف فقنسو . رازغلا عومدلا هيلع اوفرذو سانلا .

 نيئارضلاو .صركملا نيف سانلا لهاوك نع طقسأ امب رصم ىف ءاخرلا عاشأ دقو .٠ سرادملاو

 لازيالو « مهنيب لاثمألا برضم نييبيلصلا ةلماعم ىف هتحامس تناكو . لدعلل ابحم ناكو . ةظهابلا

 . حالصلاو ةدابعلا لهأ ىلع افوطع هتيعرب ايفر *ناكو « مويلا ىلإ اب نوهوني برغلا وفلؤم
 هابخأ لدحر رص نع زيزعلا هنبا رمال هلهأو هئانبأ نيب دالبلا 087 ةنس ىف مسق دق ناكو

 ىطعأاو ٠ بلح رهاظلا هنبا ىطعاو قشمد لضفألا هنبأ لخاو ةقاودل اًيدم ) هل اكباتأ لداعلا

 هتافو لبق نيدلا حالص داعو « ركب رايدب نيقرافايمو ماشلا ىلاهش ىف انادلب رمع نيدلا قت هيخأ نبا

 ه8 ةنس نان زيزعلا رصم ىلع هقلخف قوتو . كبوشلاو كّركلاو ركب رايدو لصوملا لداعلل لعجف
 هريزوو وه سانلا ىف ريسي قشمد ىف لضفألا هوخأ ناك اين ءافصنم الداع ةيعرلاب اًراب ناكو

 وكس لإ هزاس ا غس فلاذل ديو 2 هنم اهذخاي نأ ىأرف < نس ةراصاربلألا نو , نيدلا ءايض

 ىلإ نابع دزعلا فرضناو-: نيوخألا نيب حلصأف لداعلا همعب دجنتسا لضفألا هاخنأ نأ ريغ

 بوجوب زيزعلا ىلإ بتكي لداعلا لعج امم «٠ اهيغ قى نيرداس هريزوو لضفألا لظو ءرصم
 فلختساو 044 ةنس دخّرَص ىلإ اهكرت ىلع لضفألا امغرأو 047 ةنس اهب ايقتلاو ء قشمد ذخأ

 ىتح اًديشر اكح اهلكحي رصم ىلإ داعو . لداعلا همع نبا ىسيع مظعملا قشمد ىلع نامع زيزعلا

 لضفألا دنجلا مدقتساف « هرمع نم ةرشاعلا ىف اًيص ناكو روصنملا هنبا هفلخو . 0848 ةنس قوت

 موجهلا هل انيزم 2 بلح ىف رهاظلا هاخأ بتاك ىتح رصم ىف همدق عضو نإ امو ؛ 0

 لداعلا نكلو « كانه امهاشيج قتلاو « ىسيع مظعملا امهمع نبا نم اهذخأو قشمد ىلع هعم

 نأ هيلع ضرعو « لداعلا همع هعبتف ء رصم ىلإ هدونجم لضفألا داعو « اهنيب عقوي فيك فرع
 ىوتف لداعلا ذخا ام ناعرسو + لوبقلا نم ادب دحب ملو 2 ركب رايدو نيقرافايم ذخخأيو ةرهاقلا كرت

 ةبطخخ ىف ءاعدلا 045 ةنس ىف عطق كلذ دنعو «ريبكلا لم ريغصلا ةبالو زوحت ال هنأب ءاهقفلا نم

 . هدعب نم لماكلا هنبالو هل ءاعدلاب رمأو . روصنملل ةعمجلا
 نمل ار تالا ف ءرصمل اناطلس 518 ةنس ىتح خيراتلا اذه ذنم لداعلا حبصأو

 نيب اهمسق ةلودلا كلت لك ىف رومألا هل تماقتسا الو . لصوملاو ركب رايدو ةريزحلاو قشمدو
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 ماشلا ءارو ةيقرشلا دالبلا ىسوم هنبا ىطعأو . ةيرصملا رايدلا اًدمحم لماكلا هنبا ىطعأف « هدالوأ

 نم لماكلا ناطلسلا ريسو . قشمد ىبسيع مظعملا هنبا ىطعأو . دحوألا ةوخلا هتافو ىلإ اههف هكرشو ]

 لكو نملاو زاجحلا لداعلا ةزوح ىف تلخد كلذبو . اهكلمف 517 ةنس نمعلا ىلإ دوعسملا هنبا رصم

 اسراف ناكو « كلملا ةسايسو مكحلاريبدتل انسحم اكتم ناكو « نيدلا حالصءاول اهلظأ ىتلادالبلا

 هتايالو رهط دقو ايقت ناكو « ةيبيلصلا بورحلا ىف نيدلا حالص هيخأ عم انسح ءالب ىلبأ اًدهاحم

 فنص هلو « ملاظملاو سوكملا عفر ف هيخأ ةريس راسو . مثهالاو قسفلا ىلإ رجب ام لكو رومخلا نم

 سيدقتلا سيسأت » هباتك ىزارلا نيدلا رخف ٠ همايا ىف تلءاضتو .ناسارخ نم هيلإ هرّيسو
 ةيبيلصلا بورحلا ٠ ةركلا نوديعيو . مهباقعأ ىلع نودريو طايمد نويبيلصلا وزغي 504 ةنس ىو

 ةنس ىف  5١6ريبدتب هوجولا ضعب نم لغشيو ايئابن رصم ىف لماكلا هفلخيو لداعلا ىفوتي نأ قفتيو

 نأ مهنيطايش 3 لوستو « اًداسف نوثيعي تاونس ثالث وحن طايمدب نويبيلصلا لظيو « مكحلا

 نويرضلا طاسف . هناضيف ةمق ىف لينلا ناكو « ةروصنملا وحن طايمد عرف همدان رع

 طايمد نع اولحري ىّتح نامألا هنم نيلاط لماكلا ناطلسلا اولسارف كالهلا اونا مهيلع ههايم

 اليوط ءارعشلا هب ىنْعَت « اًدوهشم اموي ناكو 514 ةنس بجر ىف طايمد مهنم ملستو « نيروحدم .

 ىلع ىلوتسا دق دوعسملا هنبا ناكو ةيقرشلاو ةيماشلا دالبلا كلذكو 577 ةنس قشمد لماكلل تنادو

 كلملل اعد كانه بيطنخلا نأ 578 ةنس ةكمب جحلا اورضح نم ضعب ىوريو . نملاو زاجحلا

 اهديلوو ةريزجلاو اليسر رعب اهديبزو نعمناو اهديبعو ةكم بحاص » : لاقف « لماكلا « .

 ةنس قوت ىتح اقلأتم همحن لازامو 588 .

 هنبا لعجو ء ركب رايد مبلقإو قرشلا ىلع بويأ نيدلا محب ربكألا هنبا لعج دق لماكلا ناكو

 ْ نم اّذب ءارمألا ري ملف . هرمع نم ةرشع ةنماثلا ف ناكو « ةيماشلا رايدلاو رصم ىلع لداعلا رغصألا

 ىلوتساو قشمد ىلإ هشيجي فحزف « بويأ نيدلا محن ىلع كلذ مظعو « هيبأ ةبغر بسح هتيلوت

 ىلإ لضو اذإ ىتح « ةريثك ثادحأب هتلحر تلفحو « ةيرصملا رايدلا ىلإ اهجتم راس مث «٠ اهيلع

 ءارش نم رثكأ دق ناكو. ."17*1/ ةنس رصم ىلع اناطلس هسفن نلجأو لداعلا هيخأ ىلع ضبق رصم

 اجرب نيتس اهل لمعو ةريثك اروصقو اًرود اهيف أشنأو 778 ةنس ىف ةضورلا ةعلق مه ىبو . كيلاملا

 . ءانبأ ناكو . ةيرحبلا هكيلامم اهيف هعم نكسأو هلهأب اهنكسو هكلم راد اهذختاو ادجسم اهب ىنبو

 ناعتساو قشمد ىلع ليعامسإ حلاصلا همع ىلوتساو ماشلا ىف هيلع اوجرخ دق هتوخإو هتمومع

 فيثك شيجب بوبأ نيدلا مجن ناطلسلا فحزف . نالّقسعو ةيربطو سدقلا مهيلإ ملسو نييبيلصلاب
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 هرتسأو. 6 اًرسإو الك "7 نيببيلصلا نم سدقملا تيب ىلع ىلوتساو 547 ةنس ىف ماشلا ىلإ
 ىف ناك انيبو . ةريزحلاو لصوملاو بلح ىّتح اهلماكب لداعلا هدج ةكلمم هل تداعو . قشمد
 هن ةدايقب طايمدل نييبيلصلا وزغب مع ضيرم وه اغيبو اهوا قى ضرم "5141 ةنس ىشمد
 مهيديأ ىف تطقسو اهيناوج عيمج نم طايمدب اوطاحأ مهن :أو . سيدقلاب بقلملا اسنرف كلل جالا
 رصم ىلإ لمحو هيلع لقثي ضرملاو مهئاقل ىلع ممصف « ةروصنلا ةنيدم هاجتا ىف اهنم اوجرخ مهنأو
 ىف اًدهاحم ءادهشلا ةتيم تاف ءاهب ضرملا هلهمي ملو ةنيدملا كلت ىلإ اعرسم هشيحب فحزو ةفحم ىف
 ةريزحلا نم هاش ناروت مظعملا كلملا هنبا رضحب ىتح هتافو ردلا ةرجش هتجوز تفخأو . هللا ليبس
 ىف همودق درجم "راداو ةروصلا ىلإ مدقو « بئاغ وهو ةنطلسلاب ةعببلا هل تدذيخأو « ماشلا قرش
 نيب قيرطلا طسوب اوناكو « قزمم رش اهيف مهقّرم نييبيلصلا عم ةمساح ةكرعم 744 ةنسل م مرحنا لوأ
 0 مهنيب افلأ نيرشع نم رثكأ رسأو فالا ةعضب مهنم لتقف « ةروصنملاو طايمد
 ىلع لابحلاب نوُرَجُي , ىرسألا انيب لوبطلاو جونصلا اهيف برضت لينلا ىف بكرم ةروصنملا ىلإ هتلمحو
 ناهتل نبا رادب ةروصنملا ىف سيول نجسيو . مهوح نم نوربكيو نولله نوي رصملاو رهنلا ىتفص
 امربم ءاضق اهبف ىضق ىتلا ةلسابلا ةعقوملا هذه ىلع هاش ناروت ًافاكب نأ بجع نمو . ءاشنإلا بتاك
 لاقتعالا ىف لازيال سيول ناكو « هل هيبأ كيلامم لايتغاب رصم ىلإ تهّجُو ةيبيلص ةلمح ربكأ ىلع
 ظ . اليلذ ائساخ هدالب ىلإ داعو « ةريفو لاومأب هتلمح لوظو هسفن ىدتفاف

 ةيكرت ةيراج تناكو « هاش ناروت دعب كلملا ردلا ةرجش ةيلوت ىلع كيلامملا ىأر عمتجاو
 ةديج ةريسلا ةنسح لقعلا ةحجإر تناكو « اهجوزتو اهقتعأو بويا نيدلا مجن ناطلسلا اهارتشا
 ناعرس ماشلا ىف نييبوبألا نأزيغ « اهرمأ مو « ةنظلسلا نوئش وئش ىلت نأ ىلع كيلاملا قفت ةتاف « ريبدتلا
 ىمطافلا مكحلا ضرقنا ذنم رصمو ماشلا نيب تدقعنا ىلا ةدحولا تضقتناف ءاهيلع اوجرخام

 كيبيأ نيدلا زع نم جوزتلا تأرف . فقوملا جرحب تّسحأو « اموي نينامت وحن اهتتطلس ىلع ضمي ملو
 كرشي دال قل قايوبالل اعاد لواحو . هيلإ ةنطلسلا ديلاقم لوحتت نأو ركسعلا كباتا
 داع هنكلو « هرمع نم ةسداسلا ىف ناكو ؛ ىسوم فرشألا كلملا وه اًميويأ اًيبص مكحلا ىف هعم
  كيلامملا ىلإ نيببويألا نم 544 ةنس ىف ةير مصملا رايدلا كلم لوحت وحنلا اذه ىلعو ..هنم صلختف
 اب اوضهن دقف ءرصحم دوهعلا مظعأ نم ناك نييبويألا دهع نأ ىف بير الو ع كبأ ميدناوو
 نع مهودريو « ماشلا ردص نع مهوحبزيو نييبيلصلا اورهقي نأ اهدونجي اوعاطتساو ةميظع ةضهن
 . هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ اهانحو اهارث



 قا

 نوينائعلا - كيلامملا

 '''كيلامملا )١(
 نيوكتو ايسآ طساوأ نم مهبلجو كرتلا كيلامملا ءارش نم نورثكتسي نيدلا حالص ءافلخ ذخأ

 نيييويألا نأكو « بويأ نيدلا مجن ناطلسلا ةصاخ مهنم رثكأو « مهشويج ىف مهنم ةيركسع قرف

 ضعب ىف مكحلا ديلاقم ىلع مهئالبتساو ىناثلا ىسابعلا رصعلا ىف كرتلا ءالؤه نم ناكامب اوظعتي م

 نإ امو . نييكرتلا ديشخإالاو نولوط نب دمحأ دهعل اهسفن رصم ىف ثدح امك ىربكلا تايالولا
 ناطلسلا ناجلوص ىلع كيلاملا ىلوتسا ىتح هاش ناروت هنبا هفلخو بويأ نيدلا مجن ناطلسلا ىفوت

 نيدلا زع ىلإ - افنآ انب رم ايك - ناطلسلاو مكحلا تملسأ ام ناعرسو « ةيكرتلا ردلا ةرجش مساب

 ةنس ىلامعلا حتفلا ىلإ رصم نومكحي 5144 ةنس وهو خيراتلا اذه نم كيلاملا لظو . مهدئاق كببأ

 ةريزجم طيح ناك ىذلا لينلا رهن ىلإ ةبسن ةيرحبلا كيلاملا امهالوأ ىمست نيتريبك نيتعومجم ف

 كيلاملا ءارش نم نورثكتسي اوناكو . بويأ نيدلا مجن ناطلسلا هيف مهزنأ ىذلا مهنكسم ةضورلا

 كيلاملا مهاكسم ىلإ ةبسن نومسيو « ةديج ةيركسع ةيبرت نوببري ثيح ةعلقلا جاربأ ف مهنولزتيو

 ك4 0 را علا كيلاملا تفلخ ىّتلا ةيناثلا ةعومجملا مهو « ةيجربلا

 كلملا مكحلا ىف هعم كرشي نأ انفلسأ امك ىأرو 548 ةنس رصم نوتش كيبيا نيدلا زع لوت

 ق اوذخأو « هل نيبضاغم اولظ مهنكلو ماشلا ىف نييبويألا اضر بسكل ةلواحم ىسموم فرشألا

 .نيبو هنيب تاشؤانمو بورج تئدححو .ىسوم فرشألا نم ضلختي نأ ىأ, ذئنيح « هبرح

 هتجوز ردلا ةرجش نا ربغ 9 ندرألا رهن ىّتح نيطسلفو رصم هل نوكت نأ اًريخأ اوضتراو ) نييبوبالا

 عبط ) تارفلا نبال كولملو لودلا خيراتو ( ةرهاقلا قرصتخنلاو ىزيرقملل ططخلاو كولسلا كيلاملا فرظنا )١(

 ( انيف عبط ) ئطويسلل ىهورو صربق تاوزغو ( توريب نبا خيراتو ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو ادفلا ىبأل رشبلا رابخأ

 ءوضلاو رجح نبال ةنماثلا ةئاملا نايعأ ىف ةنماكلا زردلاو ءازجأ نم هدعبامو عباسلا ءزجلا ةرهازلا موجنلاو نودلخ

 دووالق ىبب ةلودو رهاظلا ةلودو ىواخلل مماللا 2 كولسلا ليذ ىف كوبسملا ربتلاو سايإ نبال روهزلا عئادبو

 حاتفلا دبع ديعسل ىكيلامملا رصعلاو رورس نيدلا لامحل نبال كيلامحلا ةرخآو ىروغلا ناطلسلا سلاجمو ىواخسلل

 . اهدعبامو "560 ص ناملكوربو روشاع عبط ) روصنملا كلملا ةريس ىف روصعلاو مايألا فيرشتو لينز



 لم

 سفن تيقل نأ ثبلت ملو الوتقم تاف 588 ةنس هدض ةرماؤم تربدف , ال هصالخإ ىف تكش

 هل اكياتأ زطق ناكو "68ا/ ةنس ىبح كلمأ نيل روصنملا ناطلسلا مكحلا مامز ىلوتو ءريصملا

 اولكنو دادغب ىلع قباسلا ماعلا ىف اولوتسا دق راتتلا ناكو . مكحلا ديلاقم ىلع ىلوتساو هيلع ضبقف
 طق َدهَمف بونجلا ىل,طببت تذخأو ماشلا ىلإ مدقتت مهويس لب مهفوحز تضمو اعيظف اليكنت اه
 .اذإ ىتح شيحلا ةعيلط ةدايق ىف سربيب وه تيورأ .نيذلا مجن ناطلسلا كيلامم نم ميظَع كولمم ىلإ

 راتتلا هاجت هريس عباتي نأ سربيب ىلإ هرمأ ردصأ 584 ةنس سلبانو ناسيب نيب تولاج نيع ىلإ ىبتنا
 رهظأو راتتلاب سربيب محتلاو . تولاج نيعب ةطيحما راجشألاو شارحألا نيب شيحلا ةيقب ىفنخأو
 ىتح ةمصاق تايبرض راتتلاب الزنم ءزطق ةدايقب لسبتسي شيجلا هعبتو « مهبرح قى ةردات ةلام

 نم ىصخت داكي ال ل نيكرات . نوولي ال لاهشلا ىلإ مههوجو نيوع رارفلا ىلإ اورطضا
 نع ايئاهن راتتلا تّدَص ذإ ٠ خيراتلا ىف ةلصافلا كراعملا نم ةكرعملا هذه دعو ٠ ىرسألاو مكانغلا

 اهعيمج ماشلا توضنا دقل لب . اهدحو رصم مكح ىال كيلاملا مادقأ تنبت دقو ٠ ماشلاو رصم
 ةعيلط ىلع ناك ذإ « ربكألا فرشلا اهيف سربيبلو . سربيبو زطق نحب اهفرش مستقي و «مهئاول تحن
 ىف ىضوفلا ثدحيو مهمادقأ لزلزيو ءراتتلا فوفص هتعيلطب محتقي نأ عاطتساو ٠ شيحلا
 بلط نأ ثبلي لو ةريبك ةأفاكم هيلع هتفاكيس زطق نأ نظ نيبملا رصنلا اذه مت اذإ ىتح . مهركاسع

 ءانثأ ىف هدض ةرماؤم ربدي نأ ايعيبط ناكف « اهب هيلع لخم هرظن رصقل زطق نكلو . بلح ةباين هنم
 رايدلا ىلع اناطلس مهداوقو كيلامملا ءارمأ هبخنتناو « هلتقف ةصرفلا هتتاوو ءرصم ىلإ هلوفق

 ظ . رهاظلا كلملا مساب بقلتو « ةيماشلاو ةيرصملا
 . هتسايسو كلملا ريبدت نسحب رظنلا ديعب سأبلا ديدش ةمهحلا ىلاع امزاح اناطلس سربيب ناكو

 و قشمدب ىمابع ريمأ روهظ زهتناو « هناطلس تيبثت ىف ىنكي ال هدحو تولاج نيع راصتنا نأ ىأرف
 ىف ةفالخلاب سانلاو وه هعباب سابعلا ىنب ىلإ هبسن دكأت اذإ ىتح « ةرهاقلا ىلإ هاعدتساف راتتلا نم
 هلظي امم اهريغو ةيماشلا دالبلاو رصم ةنطلس هدلق نأ ىبابعلا ةفيلخلا اذه ثبلي منو « ةغلاب ةوافح
 كلم ةداعتسال نييبويألا دحأ اهواحم دق ةلواحم ىأ دض هناطلس دطوو هشرع تبث كلذبو . هناطلس
 لوألا ميلس ناطلسلا ذخأ نأ ىلإ كيلاملا مكح لاوط رصمب ةمئاق ةيسابعلا ةفالخلا تلظو . هئاباآ

 نيملسملا ىلع ةفالخلا نودلقتي ناهع لآ نيطالس ذيخأو « ةينيطنطسقلا ىلإ هعم اهئافلخ رخا ىنائعلا

 ةيمسالا ةيسابعلا ةفالخلا هذه دوجو حاتأو . فورعم وه ايك كروتاتأ لايك فطصم اهازأ نأ ىلإ
 اودافأو ء مالسإلاو ةمالخلا ةايح مهسفنأ اوّدعي ننأ كيلاملا نم هفلخ نمو سربيب رهاظلل ةرهاقلاب



 م

 يونس ةكم ىلإ لمحم رفاسي نأ اًديلقت سربيب عضوو « نيمرحلاو زاجحلا ىلع مهترطيس كلذ نم

 ىف ةرادالل قيقد ماظن عضوب ىو . مويلا ىلإ امئاق لازيال ديلقت وهو « ةفيرشلا ةوسكلا لمحي

 . مايأ ةثالث ىف ةرهاقلا ىلإ قشمد نم لصي ربخلا ناكف « ديربلاب ىنع امك ماشلاو رصم

 ةقجالسلاو ة ةينيمرأ وزغو راتتلاو نييبيلصلا برحل اهب فحزيو هشويج دعي هكح لاوط لظو

 مهنوصحو مهعالق نم ريثك ىلع ىلوتساف نويبيلصلا امأ . بونجلا ىف ةبونلا وزغو ىرغصلا ايسآب
 نم ةبيرقلا نيرقلاو داركألا نصحو افايو ةلمرلاو نيِنّيَتو دفصو فوسرأو ةيراسيق لثم مهندمو

 ةيلامشلا ةكلمملا ترابناف 481 ةنس ةيكااطنأ ىلع ىلوتسا نأ ثببلي مو فيقشلاو افصو اتيفاصو اكع

 اهّرلا ةميدقلا مهتكلمت ىلع محدق نم ىلوتسا ىكنز نأ فورعمو « نويبيلصلا اهماقأ دق ناك ىتتلا

 نم ابيا ابهاذ سربيب رهاظلا لازامو . سدقملا تيب ى مهتكلمم ىلع نيدلا حالص هدعب ىلوتساو

 نيترم ىرغصلا ةينيمرأ حتفو « ىرغصلا ةيسآ ىف ةقجالسلا ازغو ؛ مهققحسو راتتلا برحل تارفلا

 تنادو « ةبونلا دالب ىسرك ةلقند حتفو « ةيقذاللا نم برقلاب ةيليعامسإلا نوصح حتف ىصقتساو

 : ةعبرألا ةينسلا بهاذملا نم بهذم لكل 577 ةنس ىف ماقأ هنأ هلاعأ مهأ نمو . ةعاطلاب هل

 « كيلاملا رصع ىف ايراج كلذب لمعلا لظو « ايضاق ىلينحلاو ىعفاشلاو ىكلاملاو قنحلا بهذملا

 وهو ء اًدوهشم اموي ناكو « ةرغاقلاب ةفرشملا ةبعكلا ةوسكبو لمح اب اوفاط "178 ةنس همايأ ىفو

 . مويلا ىلإ ةمئاق هل الطأ لارتال ةرهاقلاب اريبك ادجسم ديشو . ةيرصملا رايدلاب كلذ لعف نم لوأ

 ةيمالسالا وصلا نم هرصع دعيو « نيدلا حالص لاثمأ ماظعلا برعلاو رصم لاطبأ نم َدَعُي وهو

 اهلوح تفلأو « ةليوط ةنمزأ ناهذألاب ةقلاع نييبيلصلاو راتتلا بورح ىف هتلوطب تلظو ؛ ةيبهذلا

 قشملدب 810/8 ةنس قوت دقو . ةقراخلا هتيسورفب اناميإ اهيف ديرت لايجألا تلازامو . ةروهشم ةصق

 ءارمأ هيلع راث ىتح ناماع مكحلا ىف هب رودي دكي ملو , ديعسلا كلملا هنبا هدعب ىلوتو « اهب نفُدو

 دووالق اولعجو . ةعباسلا زواجتت ال هنس تناكو شمالس نيدلا ناله اوعا الوز هوعلخو كيلاملا

 ظ . هل اكباتأ

 ناطلسلا مساب بقلتو «ء هسفنل كلملا صلختساف . ةصرفلا نووالق لغتسا ام ناعرسو

 سربيي رهاظلا ةسايس عبتا دقو « اسابو اًرييدتو امزعو امزح كيلاملا نيطالس مظعأ نم وهو ءروصنملا

 اوبلطو اوخضر ىح ةحداف رئاسخ مهب «لرنأو 9 رارم مهزانف رانتلا امأ نييبيلصلاو راتتلاب عاقيإلا ق

 و ىف ةريخألاو ةعبارلا مهبتكلمت ةلازإ ىلع ممص دقف نويبيلصلا اماوأ 6 نيروحدم حلصلا هنم

 لثم نادلبلاو عالقلا نم اهرواج ام كلمو . فيسلاب اًرهق اهحتفو 784 ةنس اهنزانو ؛ نتلبارلم ٠
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 + نم اهب ام مرو هداوق ضعب اهيلإ بعذف « ةبونلا دالب ف بغش ثدح دق ناكو . توريبو ليبج
 فرشألا هنبا هفلخو 4 ماع ةئام وحن هدافحأو هئانبأ ىف كلملا لظو 5488 ةنس قوتو . بغش

 هركاسع عمجف « ماشلا نم نييبيلصلا درط ىلع ممصف « اراوغم الطبو اعاجش ناكو . ليلخ
 ىداج نم رشع عباسلا ةعمجلا موي ىف اهحتف هل هللا رَّسيو دحاو موي ىف اهلصوف اكع ىلإ هجوتو

 عباسلا ةعمجلا موي ىف نيدلا حالص مايأ نم ةرخأب اهيلع اولوتسا نويبيلصلا ناكو 54٠ ةنس ىلوألا
 اهم ناك نم لتقو ليلخ ناطلسلا مهل رأثف اا نيملسما اولتقو همي ةنس ةرخآلا ىدامج نم رشع

 ءاديصو روص ليلخ ناطلسلا ذخأو اكع دعب جنرفلا مئازع تلحناو . اهحتف نيح ,نييبيلصلا نم

 مهل قبت ملف . مهمنإو مهسجر نم دالبلا ترهطتو « ىرخألا نييبيلصلا عالق تملستساو افيحو

 ظ ٠ ةريزج الو ةيرق الو ةعلق الو دلب ماشلا ىف
 ناطلسلا ءازج ميظعلا لسابلا لمعلا اذه ىلع اليلخ ناطلسلا كيلاملا ْئفاكي نأ بجعلاو

 هفلخيو 797 ةنس مهترماؤم حجنتو « هلتق ىلع اورماتيف ٠ ةروصنملا ةعقاو دعب هاش ناروت مظعملا

 ماعلا رودي داكي امو « هل ابئان اغَبْنك نّيعيو « هرمع نم ةعساتلا زواجي ال وهو « دمحم رصانلا هوخأ
 رصانلا ىلإ نيرخا نيماع دعب دوعتو « نيجال نيماع دعب هنم اهبيصتغيو « ةنطلسلا ىلع ىلوتسي ىتح

 ىلع نولوتسيو مهتفك حجرتو « قارعلا راتت نيبو هنيب بورح بشنتو . 594 ةنس نووالق نب دمحم

 انيثك اشيج محل عمجي نأ دمحم رصانلا ثبلي الو . اًداسف اهيف نوثيعيو ماشلا ندم نم اهريغو قشمد

 مهلولف ىلا . اقحس مهعومج قحسيو قشمد نم برقلاب رفّصلا جرم ىف مهزانيو 7١١ ةنس

 ةطلسلا لوح سفانتلا ىف كيلاملا رابك ذخأيو . ءىش ىلع ىولت ال دادغبو قارعلا وحن رابدألا

 لسريو ٠ ندرألا ىفونج كّركلا ىف مهزتعيو جحلا ىلإ بهذيف هب اوكتفي نأ دمحم رصانلا ىشخيو
 70١8 ةنس سربي نيدلا نكر ةيلوت ىلع كيلاملا قفتيو « مكحلا نع هلزانت هيف نلعي باتكب مهبلإ
 .ةنس ةثلاثلا ةرملل ماشلاو رصم ىف مكحلا ىلوتيو هتتطلس ىلإ دمحم رصانلا دوعي ىتح ماعلا رودي الو
 تاشنملا ةرثك ىف حضتيو مظع ءاخر دهع هدهع ناكو : اًديدش اًمح هنوبحن نوي رصملا ناكو .,4

 ىضق دقف « اهدحم جوأ هدهع ىف ةلودلا تغلبو . تاهاقناخو دجاسمو سرادم نم اهسبسأ ىتلا

 ى راتتلا ىلع وه رصتناو « ةيقاب مهنم قبت ملو « ايئاهن نييبيلصلا ىلع « انمدق امك « هوخأو هوبأ

 ةراغلا ىف نوركفي اودوعي ملو 7١4 ةنس احلص هعماودقعو . امساح اًراصتنا رصم ىلع ةيناثلا هتيالو

 . ماشلا ىلع

 ' رض داوعتو /84 ةنس قد ةذافحاو ةؤانبا هفلختو آ741 ةنسا ىح مكحلا ىف رصانلا لظيو



 م

 يصب اذآل ةنيعر فارع, نم ةيلطانلا ةلودلا ل :ثدحاام ىلإ ةئاث رص ل مكللا ورعووأ
 ةئس نيرشعو ىدح] مكحلا اولوت رصانلا ءانبأ نم ةينامث نأ فرعن نأ ىفكيو . ايئارو مكحلا
 ليعامسإ حلاصلا ناطلسلا لثم تاينغملا عامجو وهلل شيعب نم مهنم ناكو . رارقتسالا مدع ىعي امث

 سفن قو « هرمع نم ةرشع ةيداحلا ىف ناكو . نيدلا نيز-ناطلسلا لثمو ء نابعش ناطلسلاو

 اهيف مكحي ةرتف هفلختو . ةرهاقلاب نوعاطلا ءابو رشتنا هدهع فو نسح ناطلسلا هوخأ ىلوت نسلا
 دسفي نأ اًيعيبط ناكف « انركذ امك « اًيبص ناك مهنم ريثكو « اماع نيرشع ةدمل رصانلا دافحأ
 هنيطايش نانجيزول سرطب صربق مك احل تلوس آ/15 ةنس ىو . ادذيدش اًداسف مهدهع ىف مكحلا

 بارتقاب ماع نيح اًبراه هعم نمب ىلو مث ٠ را وسار .ةردسكسالا لهرشي نأ

 . ىكولمملا شيحلا
 نم صلختلا كيلاملا لواحي نأ « هدعب هل حالصال اًداسف نووالق لا مكح دسف دقو ىعيبطو

 اوذخأو « ثداوحلا حرسم ىلع رهظت تذخأ دق ةيجزّتلا كيلاملا ةعومجم تناكو . مكحلا اذه

 ىف ولعي مهنيب نم قوقرب ممن ذخأو « نووالق نب , دمحم رصانلا ةافو ذنم مكحلا ةادأ ىلع نورطيسي

 ةنس مكحلا ديلاقم مستو نووالف دافحأب اوحاطأ قس هناوعأو وه رمألل ربدي لازامو . رصم ءامس

 بدألا سلاجمب مهب . اًيدأ ناكو ؛ ةيكولمملا ةلودلا ةباهن ىلإ ةيجرنلا كيلاملا ىديأ ف لظو 8

 لظو . ىروغلاو ىابتياقو قمقجو ىابسربو خيش لئثم ةيجربلا كيلاملا نم ةفئاط هتفلخو « ملعلاو
 ىهو مكحلا نع اهيف دعبأ ةدحاو ةنس نم ناكام الإ 601 ةنس ىفوت ىتح ةلودلا سأر ىلع قوقرب

 6 ءارمألا نيب تاسفانملا ةيجرعلا ةلودلا وهده نمز ف 5-0 هيلإ داع ام ناعرسو 841١/ ةنس

 , ديدج ىراتت راصعإ قوقرب مكح نم ةرخأب ٌببيو . بعشلا ىلع بئارضلا ضرف رثكي امك

 لغشيو ٠ قوقرب كانه ماكحلا خرصتسيو 9 قارعلاب راصع,الا لزنيو ٠ كنلروميت هدوقي

 نم هيمحي نأ ءاجر قوقربل هتيعبت دادغب مكاح سيوأ نب دمحأ نلعيف « اًئيح دنهلا وزغب كنلروميت
 داتعلاو لاملاب هدوزيو دادغب ىف هنع هتباينب اموسرموأ اًديلقت قوقرب هل بتكيو « ىلوغملا ةيغاطلا

 روميت هجتي اهيب قوقرب ىوتي ءانثألا هذه ىو . دادغب ىلع ىلوتسيو اعيرس روميت دوعيو « لاجرلاو
 كيلامم ناكو . كبلعبو صمحو ةامح ىلع ىلوتسنو « ماشلا ىلع ءاليتسالا ديري لامشلا ىلإ هشيجب

 ةنس قشمد نم برقلاب مزه هنكلو هئاقلل شيج سأر ىلع جرخف « اجرف هنبا مهيلع اولو دق قوقرب

 نبا هروص ام عئاظفلا نم نوتأيو نوبلسيو نوبهني ةدم اهيف هدونج لظو قشمد روميت لخدو ٠7

 حلصلا لوبق ىلإ اجرف ناطلسلا رطضا امم « روميت بئاون ىف رودقملا بئاجع هباتك ىف هاشبرع



 لح

 ةبرض ىنامثعلا ديزياب ناطلسلاب لزنأو ىرغصلا ايسا ىلإ اعيرس ماشلا روميت حرابو .هعم
 2 رصم رايدو كيلاملا هللا كو « هتثرو نيب هتلود تقزمتو قوتام ناعرسو . هدالب ىلإ داعو ء ةمصاق

 ظ 0 .هرطخو هرش ماشلاو

 هلو 4118 ةنس خيش ديؤملا هسفل مكحلا صلختسيو ةيجربلا كيلا ءارمأ نيب سفانلا مدتجيو ظ

 عماجلا دعب هنم ةفرخز رثكأ مالسإلا ىف َنْبي مل هنإ لاقيو ء ئديؤملا هعماج اهرهشا ةريتك ءامع

 ناكف . رهشأ ةينامتو ةدحاو ةنس هلو دمحأ رفظملا هنبا عيوبو . 81784 ةنس قوتو « قشمدب ىومألا

 ةنس ىابسُرَي ناطلسلا امهفلخيو « ناناطلس ىلوتيو « ءارمألا ضعب مكحلا ىلع ىلوتسي نأ ايعيبط

 اًريثك ةصرابقلا ناكو 757 ةنس ةيردنكسالل نانجيزول صرطب صربق مك احن وزغ انب رمو 6
 لسرأو صربق ذخأ ىلع ىابسرب ممصف ٠ ةيماشلاو ةيرصملا نفسلل طسوتملا رحبلا ىف نوضرعتي ام
 مئانغب ةلمحلا تداعو « اهئاحنأ عيمج نم اهيلع ىلوتست ت نأ اهتثلاث تعاطتسا «٠ تالمح ثالث اه

 نأ دهعتو ١ ىابس رب ىدي نيب ضرألا لّبقو ء لالغألا ىف اديقم صربق مك احنو نيريثك ىرسأو

 دعب 87٠ ةنس كلذ بقع هتريزج ىلإ داعو « ناطلسلل اهيق ابئان نوكي نأو رصمل ةيلاوم هتريزج لظن

 ىابسرب فلخو . ةيزج رانيد فلأ ني رشع اي ونس رصمل ىدؤي نأب مزتلا نأ دعبو ةريبك ةيد عفد نأ
 لواحو 84١ ةنس مكحلا ىلوتو ؛ هلزع نأ قمقج ريمألا ثبلي لو . ماع ةدمل 84١ ةنس زيزعلا هنبا

 قفوت مل اهلكلو ء سدور ةريزج ىلإ تالمح ثالث هجوف ٠ ىابسرب دجمك اًيبرح اًدحم بستكي نأ

 كيلاملا ءارمأ نيب تاعزانملاو تاسفانملا رثكتو . 8017 ةنس قوتيو « اهيلع ءاليتسالا ىلإ اًعيمج

 هتلود ىلع اًرهاس اعاجش ىأرلا ديدس ناكو 477 ةنس ىابتياق هسفنل مكحلا صلختتسيو . ةيجربلا
 ناك هنأ ودبيو « ةنيدملاو ةكم ىلإ تارفلا ندم ىلإ ةرهاقلا نم اهيف القنتم « فارطألا ةيمارتملا
 لظو . تاشنملا ميمرتو دجاسملاو سرادملا ءانبب متي ناكو « بئارضلاو لاومألا عمج ىف فنعي
 اًددم اوكح نيطالس ةعبرأ هفلخو . 40١ ةنس قوث ذإ اماع نيرشعو ةعست ةلودلل*امكاح

 كيلاملا نيطالس ةريخ نم وهو « 405 ةنس ىروغلا هوصناق مهدعب كيلاملا ءارمأ راتخاو « ةريصق
 قفألا ىف ىءارثي ناك ايب . نسلا ىف انعاط ناكو . ةيبدألا هسلاجمب رهنشاو اًرعاش ناكو ٠ ةيجربلا

 فاشتكاو لاغتربلا رطخ اهلوأ . ميسجلا رطخلاب كيلاملاو رصح ناددهي نيريبك نيؤدع حبش
 ةراجت مامز لوحتب نذآ امم 407 ةنس ذنم دنهلا ىلإ حلاصلا ءاجرلا صار قيرط اماج ىدوكساف

 بئارض نم رصم هذخأت تناكام عايضو « نييلاغتربلا ىديأ ىلإ نيبرصملا ىدبأ نم دنهلا لباوت
 نوشواني نويلاغتربلا ذخأو . طسوتملا رحبلا روغثو ابروأ ىلإ اهقيرط ىف ةراجتلا هذه ىلع موصرو
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 فقوو « تاشوانملا هذبب اوءدب نيذلا مه برعلا نإ لق وأ « ةيبرعلا ةريزجلا ىبونج ىف برعلا

 اومجاهو « ةركلا نوديعي اوضم نييلاغتربلا نأ ريغ . مهيلع ةيرحب ةعقوم ىف اورصتناو مهعم ىروغلا

 ندع ةنيدم نودده. اوحبصاو بدنملا باب نم برقلاب ةعقاولا رزحلا ضعب ىف اولزنو ندع ةنيدم

 « ءاحنألا هذه نم رم نيياغتربا تدرط ةدجن ىروغلا هوصناق اعيرس مهيلإ لسرأف « اهعيمج نملاو

 . اف ةسراح رصم لظت ىتح نملا لتحن ترادتساو

 هوم ديو ةينيطنطسقلا ىلع اولوتسا دق اوناك نييناهعلا نإف « ةماسج رثكأ ٌرطخ رصم دّدهتو

 ةوسفو مهئامدل كفس نم دادغب ى ةنسلا لهاب ىوفصلا ليعامسإ هلزنأ امب اوعمسو ءدوعصلا

 لصوملاو ةريزحلا ىلع هنم ىلوتساو 4١5 ةنس ىف هيلع رصتناو سرحلاب لوألا ملس هنلعأف ةيهانتم

 ناك ىروغلا هوصناق نأ فرعو . 47١ ةنس ىوفصلا ليعامسإ مزهف ةركلا ملس داعأو ركب رايدو

 ىضمو افيثك اشيج دنجف هوصناق نع اباغ كلذ نكي ملو هتلزانم ىلع ممصف ء افلح هعم دّمع دق

 ةدهاعم دقع هيلإ بلطي مبلس ىلإ لسرأو « هنيح ىف « ثدح نإ « ناودعلا درل ايروس ىلاهش ىلإ هب

 4177 ةنس بلح ىلاهش قى قباد جرم ةكرعم اههنيب تبشن تبشن نأ ثبلت مو ٠ « ائيس ادر هلسر درف اههنيب حلص

 كيلاملا شيج صقنت نكت ملو : رارفلاب ذولي وهو لتقو « هشيجو هوصناق ىلع رئاودلا ترادو

 ناكف « ةيعفدملا حالس وه ةكرعملا ىف نويناّيعلا همدختسا مهم حالس هصقني ناك امنإ ؛ ةعاجشلا

 ناك هنأ ودبيو . قشمد لخدو « مبلسل اهءاوبأ ماشلا ندم تحتفو « ةبلغلا مهل نوكت نأ اًيعيبط

 ىاب ناموط رصم ىف هوصناق ةفيلخ بتاكف « ايسا ىف مهتاكلتممب ىفتكيو رصمكيل ملل عدي نأ ديرب

 ةكسلا برضتو « هل بطخيف « ةدايسلاب هل اوفرتعي نأ ىلع كيلاممللو هل رصم كرتي نأ هيلع ضرعب

 انيب « هلوح نم كيلاملا لذاختب سحأو « هبرحل دعتسي ذخأو كلذ ىلأ ىاب ناموط نكلو . همساب
 نم برقلاب ىاب ناموط شيجم قتلاو « ةرهاقلا ىلإ هجناو اهدودح لخدو رصم وحن 6 ملس ناك

 لس لحت# . ىاب ناموط ٌرْقو «, ةقحاس ةميزه هب هتيعفدم تلزنأو ةرهاقلا باوبأ ىلع ةيسابعلا

 مْلَسو « ةبطخلا ىف هل ىعدف 4377 ةنسل مرحملا رهش قل ةعمج موي لوأ ناكو ىلاتلا مويلا ىف ةرهاقلا

 ىف نييناثعلا عم كبتشاو اتلدلا ىلإ مت ديعصلا ىلإ رض وه امأ فينع لاتق دعب ىاب ناموط رصق

 . ةليوز باب ىلع هقنشب ناطلسلا رمأف « مهيلإ اردغ مّلَس نأ ثبلي ملو « ةرساخ تاشوانم ضعب

 . مهتلود تضوقتو رصمل كيلاملا مكح ىبتنا كلذ
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 ()نوينامثعلا (ب)
 نم ةريثك اناولأ نوي رصملا اهيف قاذ . رهشأ ةينامث وحن ال هحتف دعب رصم ىف ميلس ناطلسلا ثكم

 مهلقنو تاعانصلاو نونفلاو نهملا لاجرو ءاملعلا ةرداصم اضيأو لاومألا ةرداصمو نحماو ملظلا

 روصق نمو دجاسملا نم ةعئارلا راثالاو فحتلا نم ريثك لقن دقو « ةينيطنطسقلا ىلإ نفسلا ف

 نم اهب ناكام لك نم رصم ِمرْحَي نأ ةطخ ميلس عضو امنأكو . هنوعزني اوناك ماخرلا ىمح كيلاملا
 تدرج اذكهو . مويلا ىلإ ةينيطنطسقلا تابتككم اهب رخزت لازتال بتك نم هلمح امريغ ىف ثارت
 نيتئام وحن ىلإ تدتما ءادوس اًبقح تشاعو . ىنفلاو ىركفلا اهثارتو اهناّنفو اهئاملع نم رصم
 ملاعلا ىف ةماعزلا نم اًئيش اًئيش وأ ةماعز اهل حيتت تناك ىبلا ةيمالسإلا ةفالخلا ىتحو . اماع نيعستو
 ها لراعي ]رمل اعلا , ءافلخ رخآ هللا ىلع لكوتملا عفد ذإ ٠ ميلس اهنم اهبلس ىمالسوالا

 . ةينيطنطسقلا ىلإ هعم هباهذ دعب لب لاقيو ءرصم ىف اهدلقت هنإ لاقيو « ةفالخلا نع
 مكح لاوط هل اّرقم ةعلقلا ذختيو « اشابلاب بقلي ناك . ايلاو وأ هل ابئان رصم ىلع ميلس لعجو

 دنحلا ةداق - هدعب ايراس كلذ لظو - مبلس هعم كرشأ دقف . مكحلاب درفني ملو . رصمل نيينامثعلا
 دقو . هملاقأ وأ رطقلا تايريدم ماكح هعم كرشأ اهو .رصم قى هدعن مهكرت نيذلا نيينامثعلا

 وئش ىلبع فارشإلل . مكحلا ىف مهكرشي نأ ئأر هناكو + كيلاملا- نم اعيمج ميلس مهراتخا
 0 ماظن رقتسا هم ةمانآ قو ة[5 ةكع ناملس ةوهلا قلتو . لس قوت نأ كلي و ميلاقألا

 : ناناويد هعمو « ةفلتخما اهنوئش ىلع ماعلا فارشإللا هل لاو اهب ناك ثيحب رصمل ىسايسلا نيينامعلا
 ىحانزورلاو ( ةنازخلا ريدم ) رادرتفدلاو ةيركسعلا قرفلا سيئرو رادرسلا نم فلؤم ريبك ناويد
 بهاذملا ءاسؤرو فارشألا بيقنو مهسيئر وأ ةاضقلا ىضاقو جحلا ريمأو ( تالجسلا ظفاح )

 نم فلأتي ناك ريغص ناويد ناويدلا اذه بناجيو . مهريبكو أ كيلاملا ءاسؤر ضعبو ةعبرألا
 . ةيركسعلا قرفلا نم ةقرف لك نع بودنمو ىمانزورلاو رادرتفدلاو ( ىلاولا بئان ) ادختكلا

 ىعفارلا نمحرلا ديعل ىلع دمحم روهظو رصم ىف ةيموقلا عئادبو لبنز نبال كيلاملا ةرخآ نيينايثعلا ىف رظنا ٠ )١(
 ططنخلاو ةبيارغ ميركلا دبعل ثيدحلا برعلا خيرات ةمدقمو نم رصم ىف فرصت نميف لوألا رابخأو سايإ نبال روهزلا

 (باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيها عبط ) كرابم ىلعل ةيقيفوتلا ةلودلاو ةيبرعلا دالبلاو ىنربجلا خيراتو ىقاحسالل لودلا
 نايلكو ربل ةيمالسالا بوعشلا خيراتو اهدعبامورم م١ 5 دمحم روهظو ةيسنرفلا ةلمحلاو 0 عطاسل ةينايثعلا

 .118 ص ةكرحلا خيرات نم لوألا ءزجلاو ىركش داؤف دمحمل ىلع
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 ريبكلا ناويدلا تارارق تناك لثملابو « ىلاولا ىلإ هتارارق غلبيو موي لك دقعني ريغصلا ناويدلا ناكو

 . اعيمج اهذيفنت ىلع لمعيو ىلاولا ىلإ غلبت

 : ىلاولاو دنحلا ىتطلس بناجي ةئلاث ةطلس دالبلا ىف نولثمب - ميلس دنم - كيلاملا لظو

 ىنعي ا فى ناك . ايكرت اممسا : اًمجتس ىمسي مهنم لك ناكو « مللاقألل اماكح اولعج ذإ

 الظْخاَو . ةيقجنسلا مساب هتيريدم تيعسو همساب ىّمسف هد استر هدام يرجشتلا ناك نإ نا

 ىلع نوفرشي اوناكو « تاوكبلا كيلاملا ةقجانسلاو اشابلا ىلاولا كانه ناكف « كب بقل اضيأ

 ناكو . فشاك عمج فاشكلا نومسي باون مهل ناكو « ةيلاملاو ةيرادوالا نيتيحانلا ن نم مهتايريدم

 نيمزتلملل تناكو « ىرق وأ ةيرق نع ةنيعم بئارض عفدب اومزتلا نم مهو نومزتلملا فاشكلا عبتي

 نوببصتي نوحالفلاو « ةمحر وأ ةقفش نود اًراصتعا مهنورصتعي مهف نيحالفلا ىلع ةعساو ةطلس

 تاواتءالاو بئارضلاب مهيلع نولقثي نولازي امو « قجنسلاو فشاكلاو مزتلملا معني ىحل اقرع

 كلدبو . ةقافلاو سؤبلا نم قاطي ال ام نوناعي اوحبصأ ىتح « ارسع مهرمأ نم مهنوقهزيو

 قيرط نويلاغتربلا ٍفشكو رصم ىلع نويناهعلا ىلوتسا ذنم ةراجتلا تدسكايك , ةعارزلا تدسك

 ةسايس اوعبتا نييناعلا نأ اءوس رومألا دازو . هيلإ دنلاو ابروأ ةراجت تلوحتو حلاصلا ءاجرلا سأر

 رعشب ملف ٠ ماع نم لقأ نوكت دقو اماع نوكت دق ةليلق ةدم الإ رصم ىف ىلاولا لظي ال نأ ةرمتسم

 نوبهذي اوناكو«لام نم ائيش مهسفنأل اورخديل نوئيحب اوناك مهنأكو « رارقتسالا نم ءىشب ةالولا

 دوسمخو ةئام نونلبا ءىحم ىّتح رصم مكح هنأ فورعن نإ قكيو ٠ حالصإ ىأ ىف اوركفي نأ نود

 . ايناهع ايلاو

 رشع عباسلا وأ ىرجهلا رشع ىناثلا نرقلا ذنم فعضت تذخأ دق ةيناثعلا ةلودلا تناكو

 ةّمزأ مهديب تناك هنأ ةصاخو « ىَوُقَي كيلاملا قجانسلا ناطلس ذيخأف اًديدش افعض ىداليلا

 مهل امعز ةرهاقلا ىف مهنم نوذختي اوناك نيينائعلا نإف اًضيأو « دالبلا ىف ةيلاملاو ةيرادإلا نوئشلا

 . ىناؤعلا ىلاولل الثامم وأ اًرظانم ادغ ىتح « ىََقت هتطلس وأ هتخيشم تذخأف : دلبلا خيش هنومسي ش

 لاو 0 برو « ةالولا نولزعي انايحأ اوناك نأ هكيلاممو دلبلا خيش ناطلس نم غلبو

 نم ادب دحي ال ذنيح « هتيلوتب موسرملا ةءارق نورضحب الو « هتثنبت نع نوعنتي اوناكف « هنوضري ال

 كيلاملا ءاسعز نم دلبلا خويش ضعب ركفي نأ اهياع ناكف ةينيطنطسقلا ىلإ ةدوعلاو هبئاقح لمح

 نأ ثبلي لو « لالقتسالا ىلع ممصو « دلبلا ةخيشم ريبكلا كب ىلع ىلوتو ءرصمي لالقتسالا ىف

 ةكسلا برضو ةينامعلا ةلودلا نع رصم لالقتسا نلعأو م 17" ة/ه 1181 ةنس ىكرتلا ىلاولا علخ



 ع

 ناقاخو رصم ناطلس : ةكم فّيرش هب ىدانو برعلا ةريزج مظعم هشويج تحتفو .. همساب

 قشمد هل تحتفو «٠ ايروس حتفل بهذلا وبأ كب دمحم وهو هداوق نم اًدئاق لسرأو . نيرحبلا
 نم هب هدعو امب هاوغتسا نأ ثبلي مل ىنامعلا ىلاعلا بابلا نأ ريغ . اهءاوبأ ماشلا ندم نم اهريغو

 ىلع اهناديم ىف طقسو برحلا اههنيب تبشنو « ريبكلا كب ىلع هناطلس ىلع بلقناف رصم ىلع ةيالولا
 نأ : ةيبهذ ةصرف رصم ىلع بهذلا وبأ كب دمحم عاضأ كلذبو . م 1///ه1141/ ةنس كب

 دعب قوت نأ ىلإ هراتخي نم نيينائعلا نم اهيلع ىّلوي « دلبلل اخيش لظو « اهتيرحو اهلالقتسا اهل ٌدَر
 تجرخو « اهيف نيكي رش كب دارمو كب ميهاربإ دلبلا ةخيشم ىلع هفلخو .ه184١١ ماع ىف نيتتس

 حبصأو . ةسايرلا مهاربوالو امهيلإ تداعف قوتو ٠ كب ليعام] ىلإ ةرتف امهيديأ نم ةخيشملا

 لظتو رصم ةلمحلا لزنتو . م 174//ه 171 ةنس ةيسنرفلا ةلمحلا تءاج نأ ىلإ دلبلل اخيش
 ىروش سلاحم نم هأشنأ ام اهدئاق نويلبان عفني ملو . تاونس ثالث اًريرم افينع اًداهج اهدهاجت
 نوئشو بئارضلا ىف رظنلا ا لعجو « نايعألاو راجتلا رابك نمو رهزألا خويش ضعب نم اهفلأ
 ظ . مكحلا

 هعماطم ذيفنتل ةيروص سلاحم اهنأ اوفرع دقف نيبرصملا عادخلا اذه َرْعَب م
 . اعي رس دالبلا ةحرابم ىلإ اهورطضا ىتح . ةلساب ةمواقم ةلمحلا نومواقي اولازامو . ةيرامعتسالا
 روعشلا نييرصملا ف تكذأ ذإ . ثيدحلا اهرصع عم رصمج اهراثاو ةلمحلا هذه سردت نا كفا

 نم نأ اوأر ىناعلا مكحلا ىلإ نويرصملا داعو هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ تجرخ الف . ىموقلا
 ةنس ىبع دمحم اوراتخاو مهمكاح اوراتخي نأو ضيغبلا ملاظلا هرين نم صلختلا مهبجاو

 سه و. ا عا ملا *#



 ءءء

 ؤ 21 عمتجما ٠
 هذه تانج ىو .مرك ماقمو عورزو نويعو تانج - مكحلا ركذلا اهفصو امك - رصم

 طالتخا دادزي نمزلا عمو ٠ برعلا نم اهب لزن نمو طبقلا نم اهناكس شاع اهتابنجو عورزلا

 عبرلا ةياهن ىف شيحلا نيواود نم مصتعملا ىسابعلا ةفيلخلا مهطقسأ ذنم ةصاخو اهناكسب برعلا

 ىف اضيأ لب « بسحف مهندم ىف ال اهناكس نوطلاخي اوضم دّقف . ىرجهلا ثلاثلا نرقلا نم لوالا

 - ةيبرعلا بوعشلا نم هريغك - هعزوتت تناكو . ىرصملا اهبعش اعيمج نيفلؤم مهعورزو مهارق

 رابكو ىضاقلاو جارخلا بحاصو ىلاولا ىلوألا ةقبطلا لمشتو . ايندو ىطسوو ايلع تاقبط ثالث

 راجتلا رابكو نيبولعلاو نييسابعلا ىتيب نم فارشألا مهعمو دنجلا داوقو بصاخلا باحصأ
 باحصا عارزلا طاسوأو دنحلاو ءاملعلا لمشت ىطسولا ةقبطلاو . كيلامملا نم نييعاطقالاو

 راغصو عانصلاو نيحالفلا لمشتف ايندلا ةقبطلا امأ . تاعانصلا ىلع نيمئاقلاو ةريغصلا تايكلملا

 روغثو ةينيمرأو ةطنزيب نمو ايميرفإ 5-5 نم بلجمي قيقر كانه ناك تاقبطلا هذه راوجبو . راجتلا

 كتاف نع فورعم وه ام وحن ىلع بصانملا عفرأ ىلإ لصيو رّرحي هنم ريثك ناكو . طسوتملا رحبلا
 . طابقألا نم ةمذلا لهأ كانه ناكو . ديشخإلا نمز ىف نيدئاقلا ىشبحلا روفاكو كورلا

 ىبرعلا حتفلا ليبق اهضرأ نأ فورعمو ؛ عونم الو عوطقم اال ءاخرب ميدق نم رصم لينلا دميو

 ةسينكلل نوحتافلا برعلا كرت دقو « نييعاطقإلا رابكو ةسينكلاو ةلودلا نيب ةعزوم تناك

 لثملابو ٠ بئارضلا نآلا لوقن امكوأ جارخلا اهنع اودؤي نأ ىلع ىضارألا نم مهلام نييعاطقإللو

 فارشولا طبقلل كرو . عراز وأ ال حلاف لكو ضرألا نم ةريغصلا تايكلملا باحصأ اهدي ناك

 نبال ترغملاو ىدنكلل ةاضقلاو ةالولا عمتجملا ىف رظنا )١(

 نييمطافلا رصع ىف رصمب مكحلا مظنو جاحلا نبال لخدملاو

 نيطالسلا رصع ق ىرصملا عمتجم او ةفرشم قطصم ةيطعل ورسخ رصانو لقوح نباو ىسدقملا دنع رصمو ىدوعسملل

 بوقعي ةمجرتو رسيم نبال ةرازولا لان نم ىلإ ةراشالاو

 ططخملاو ناكلح نبا ىف ىلاهلا ردب نب لضفألاو سلك نبا

 ىشعألا حبص نم عبارلاو ثلاثلا ني ءزحلاو ىزيرقملل
 سايإ نبال روهزلا عئادبو ىدرب ىرغت نبال ةرهازلا موجنلاو
 نبال نيدلا حالص ةريسو ىتامم نبال نيواودلا نيناوق باتكو

 ى ةيمالسإلا ةراضحلاو روشاع حاتفلا دبع ديعسل كيلإملا

 ىف رصم خيراتو ةرهاقلا ةصقو زتيم مدآل ىرجحلا عبارلا نرقلا

 ةيمالسإلا بوعشلا خيراتو لوب نيل ىلئاتسل ىطسولا روصعلا

 آ . نالكوربل
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 ةيمالسإالا ةنمزألا لاوط مهدحو كلذ مهل لظو ؛ ضرألا بئارض وأ جارخلا نوئش ىلع ىلاملا

  ىهو « ةيزجلا نودؤي مهريغو طبقلا نم ةمذلا لهأ ناكو . رضاحلا نرقلا نم تاينيثالثلا ىتح

 خيش الو بهار اهيدؤي نكي منو « هتردق رادقمب رداقلا اهيدؤي . ايونس نيرانيدو رانيد نيب حوارتت

 . برحلا ىف نوكرتشي اونوكي مل مهنأل عافد ةبيرض اهعقاو ىف ىهو . ىبص الو ةأرما الو

 رو نم سيطارقلا ةعانص اهمهأ نمو . تاعانصلا ىلع سوكم كلذ بناجب ذخؤت تناكو

 دهع ى تلقن نيح يرفسملا ىباثلا نرقلا رخاوأ ىجح دج ةحئار ةعانصلا هذه تناكو « ىردرعلا

 جيسنلا ةعانص ةعانصلا ا مهأو . دادغبب عنصم ال ئشنأو قرولا ةعانص نيصلا نم ديشرلا

 نوكرتشي ىرحبلا هجولا ىف ناللغلاو ءاسنلا ناكو . بقحلا لاوط ةرهدزم تلظ دقو . بايثلاو

 جيسن نم ناكو « ةيردنكسإلاو قيبدو سينتو اطشو طايمد : ةيلامثلا ندملا اهب ترهتشاو « اهيف
 . نيتئام غلبي دقو رانيد ةئام قيبدلا بوثلا نمت ناكو « مهاردلا نم هنزو لداعي امب عابي ام ةريخألا
 « نيتيقوأ ىوس لزغلا نم هيف سيلو بهذلاب اجوسنم ةفيلخلل هعنصت تناك بوثب سينت ترهتشاو

 تناكو « ديعصلاو مويفلاب عنصت روتسلاو ةطسبألاو دجاجسلا تناكو . رانيد فلأب ردقي ناكو

 تاعانصلا هذه لك ىلعو . دولحلا عاونأ ضعب عنصت تناك امك ؛ ةريثك ةنكما ىف رصحلا عنصت

 . نورطنلاو بشلا ةصاخو نداعملا ضعب جارختسا ىلع ذخؤت تناك امك سوكملا ذخؤت تناك

 . دوهيلاو مورلاو سرفلا نم ريثك اهيف رجتي ناكو « ةجنار ةراجتلا تناكو . نفسلا ءانب ىلع اضيأو

 نسح نم طبقلا هب عتمتي ناكام ىدمو ةالولا رصع ىف رصم ءاخر ىلع حوضوب لدي امتو
 ءاط » اه لاقي ةيرقب رم ذإ 7١1٠ ةنس رصمل نوماملا ةرايز ءانثا ىف عقو ىزيرقملا هاور ريخ ةلماعملا

 عم اهتفايض ىف لزني نأ هلأست هل تضرعتف « ةيرام ىمست زوجع ةيطبقل ةيعاطقإ تناكو « لفلا
 رشع اهعمو هتءاج حبصأ ايلف « ةمعطأ نم تمدق ام ةرثكل بجعو « هدنج نم هققاري نمو هتيشاح

 تعضو الف ٠ ىرصملا فيرلا اياده ضعب هل مدقتس اهنأ نظف . قبط ةفيصو لك عم «٠ فئاصو

 ءابإ تباف ء هدرب اهرمأو اهركشف « بهذ نم سيك قبط لك ىف اذإ هيدي نيب قابطألا فئاصولا
 نم اهحر هنأ ىلع لدي امم ءدحاو ماع برض نم اهب اذإف ريناندلا وأ بهذلا لمأتو «اديدش

 .هللا كراب كلام ىّدَر : اهل لاقو عنمتف « اهلبقي نأ هيلإ تلسوتو . بجعأ هللاو اذه : لاقف « ماع
 ىتلا ةنيطلا هذه نم بهذلا اذه نينمؤملا ريمأ اي : تلاقو ضرألا نم ةعطق تذخاف « هيف كل

 هذخأف .ريثك ءىش بهذلا اذه نم ىدنعو « نينمؤملا ريمأ اي كلدع نم مث ضرألا نم اهتلوانت

 ىه امنإ ةيرامو . جارخ ريغب نادف ىتئام اهتيرق نم اهاطعأو عايض ةدع اهعطقأو لاملا تيبل نومأملا
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 تباد دق تناك ةلودلا نإف « برعلاو طبقلا نم نوريثك نويعاطقإ اهءارو ناكو ةدحاو ةيعاطقإ

 ىرقلا ىف ةفلتخم تايعاطقإ ةيبرعلا تايصخشلا ضعبو رصمع رابكلا نيفظوملا ضعب ةعب حنمت نأ ىلع

 ىبحو نيفظوملا رابكو جارخلا باحصأو ةالولا بتاور عافترا دئنيح ءاخرلا ىلع لدي امثو . ةبرصملا

 رهام نب لل دبع نأ «ةاضقلاوةالولا :هباتكى ىدنكلاركذيذإفشقتلاودهزلا عضوم ىفانقلا

 ثدحي ناك اًمحو . . موي لك ريناند ةعبس طاطسفلا ىضاقل مسر 7١١ ةنس ىف نومأملل رصم ىلاو

 « جارخلا لاع ضعب اهضرفي ىتلا ةيئانثئتسالا بئارضلا ةرثك نم تارّمذت وأ ةئبوأ وأ طحق انايحأ

 هنأك لوزي ام ناعرس هلك اذه نكلو « ةروث لكش نيحلا دعي ليوطلا نيحلا ىف كلذ ذيخأيل تح

 لوقي اك -رصم انيبف « ءاخرلاو نمألا رصم ىلإ دوعيو ٠ عشقنت ام ناعرس فيص ةباحس

 . ءادوس ةرينع ىه اذا ءاضيب ةولؤل - باطخلا نب رمع ىلإ ةروهشملا هتلاسر ف صاعلا نب ورمع
 . ءاشقر ةجابيد ىه اذإف « ءارضخ ةدرمز ىه اذإف

 ىولحلاو ةمعطألاب عر ىهف ءرصم ىف ءاخرلا روص سكعت طاطسفلا قاوسأ تناكو

 فورغلاو اهب نكاسملا نأ ودبيو . هيوافألا فلتخمو درؤلا ءامو ربنعلاو كسملاو بيطلابو هكاوفلاو

 ديصلا نم ىهالملا بورض ذئنيح رصم تفرعو . ثاثألا اهعم رجؤيو ء.رجؤت تناك تيناوحلاو
 نم عنم هللا دبع نب ديزي اهيلع ىلاولا نأ ىدنكلا ىوريو « ليخلا قابسو ماها قابس نمو هتاودأو

 شابكلا نيب انايحأ نوشراحي سانلا ناكو . 748 ةنس تداع ام ناعرسو 747 ةنس قابسلا تابلح
 ديعس نيا رك ذيو « ةليلق تناك اهنأ دبالو ء رمخلل رود ضعب كانه تناك هنأ ودبيو . بالكلاو

 ذيبنلا برشي ناكر صم مصتعملا ىضاق ىمزراوخلا ثيللا ىأ نب دمحم نأ - هركذي ام حص نإ -

 نبا ركذيو « بزرطلاو قيسوملا تالا نم هبحصي. 5 ءانغلاب نومتهم سانلا ناكو . ءامدن هيلع هلو

 عمسي ىك ىرمعلاب ىمسملا ديشرلا دهعل ىضاقلا اهيلإ بكر الإ ةينغم رصمب نكي مل هنأ اًضيأ ديعس
 سانلا نيكو . هنحلا ىف فيرحت نم هيلع لخد امو اهئانغ نم رسكنا ام اهل موق امبرو « اهءانغ .

 تاالاهتحا نونفتحي اوناكو . لينلا ئطاش ىلعو طاطسفلا مامأ ةضورلا ةريزج ىف ةهزنلل نوجرخي

 وسرافلا زورينلا ديعبو ةيطبقلا دايعألاب اضيأو ةيمالسإلا دايعألابو ( لينلا ءافو ) جيلخلا حتفب ةريبك

 . عيبرلا لوأل

 هرجح ىف رصم قلتو « ةينولوطلا ةلودلا اهب انوكم نولوط نب دمحأ - انبرم ايك- رصم ىلوتيو
 نم اريثك اهلهاوك نع قلأف « ةيعرلاب افوءر رظنلا ديعب امزاح ناكو « اهزونكب هيورامخ هنبا رجحو
 ؛ بئارضلا ابيلع داز دق ناكو « « جارخلا لماع ربدملا نبا اهيلع اهضرف دق ناك ىتلا بئارضلا
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 لقتساو . هلك كلذ نولوط نبا طقسأف دياصملا ىلعو ىعارملا ىلعو نورظنلا ىلع ةبيرض ضرفو
 هان لاو مخضلا هشيج نوكف « اهتابيط نم هيلع ةقدحاو + اهرونك هل تيعنتو 6 وصنع

 . هداوقل اضيأو مهريغو مورلاو نادوسلاو كرثلا نم هركاسعل عئاطقو طاطسفلا جراخ هرصق

 تينبو ككسلاو تيناوحلاو ةقزألاو عراوشلاو تاراحلا اهيف تقرفتو عئاطقلا هتنيدم ترمعو

 نم افلأ نيرشعو ةئام هيلع قفنأو ريبكلا هعماج ىنبو . نارفألاو تامايخلاو نيحاوطلاو دجاسملا .

 ةرك بعلل اًريبك اناديم هرصق مامأ لعجو « رانيد فلأ نيتس هيلع قفنأو اناتسرامب ىببو « ريناندلا
 ناكو « رانيد فلأ موي لك ىف هخبطم ىلع قفني ناكو . رانيد فلأ نيسمخ هيلع قفنأ ٠ ناجلوصلا

 نولكأي سانلا ناكو ء رضحيلف ريمألا طامس رضحي نأ بحأ نم : ىدانيو « ميظع طامس لمعي

 ىف فلخو . رانيد نويلم هتاقفن دعب ةنس لك ىف هنئازخ ىلإ لخدي ام ناكو . نوءاشي ام نولمحبو
 .ريناندلا نم نيبالم ةرشع هتوم نيح بهذلا نم هنئازخ

 ىف هينذأ ىلإ قرغي هيوراهخ فخأو « ةلودلا لخد مظعو هيورامخ هنبال هدعب ناطلسلا رقتساو
 ع 0 هيف عرزو اناتسب هماما ىذلا ناديملا لعجو «٠ هيبا رصق ةرامع ىف دازف « ميعنلا

 ءاملا ضيفي ىقاسف ىلإ ردحنتو هايملا هنويع نم جرخت اساحن لخنلا اسكو رجشلا تانماو ةووزلاو

 لعجو : ةفلتخم سيواوطو تؤصلا ةنسح ارويط هيف حرسو « ناتسبلا رئاس ىتست راحم ىلإ اهنم
 ةزراب اًروص“وأ ليئامت هيف لعجو دوزاللاو بهذلاب هناطيح الط بهذلا راد هام اسلحم هسفنل

 ناتسبلا اذه ىف تلعجو . ةعصرملا رهاوجلاو بهذلا نم ليئاكألا نهسوءر ىلعو هتاينغمو هاياظحل

 ىلايللا ىف اهل ىرُي ناك « اهضرع كلذكو اعارذ نوسمحخ اهوط قيئزلا نم ةيقسف رصقلا ىدي نيب

 نم اهريغو عابسلل اتويب هيورامحخ ذختاو . قبئزلا رونب رمقلا رون فلأتي نيح بيجع زظنم ةرمقملا

 , دايعألا ماقم موقت همايأ ىف قابسلا هتابلح تناكو .ليخلل ةعساولا تالبطصإالا ىوس شوحولا
 ةلودلا هيلإ تلصو ام ىلع لدي امبو . مالصإلا راد بئاجع نم ناك ذئنيح ليخلا ضرع نإ لاقيو
 فلأتت ةكذ هتلمج نم ناكو « دضتعملا ىمابعلا ةفيلخلا اهجوكز نيح ىَدُنلا رْطَق هتنبا زاهج ءارث نم

 رهاوج نم ةبح طرق ىلك ىف طارقأ اهب ةكبشم بهذلا نم ةبق اهيلع بهذلا نم عطق عبرأ نم

 ىرصق - انب رم امك - هيورابخ ىنبو .« بهذلا نم نواه ةئام زاهجلا ىف ناكو « ةميق اهل فرعيال

 . دادغب ىلإ رصم نم هتنبا هب لزنت لزنم لك

 جارخللا لماع ىئارقاملا نب دمحم ركب ابأ نأ اعساو ءار نيينولوطلا دهعل رصم ءارث ىلع لدي اممو
 نم د ناكام ىوس ةنس لك ىف رانيد فلآ ةئاعبرأ هلخد غلب ام عايضلا نم كلمت هيورامخ ريزوو



3 

 . رانيد فلأ ةئام ةجح لك ىف قفني ناكو ةجح نيرشعو ىدحإ جح هنإ لاقيو .٠ بئارضلا
 اهمايأ تناك امنأكل لب « ةيطبقلاو اهنم ةيمالسإلا : ةريبك تآلافتحا دايعألاب لفتحت رصم تناكو

 رصم اهيف دوعت ةرتف مهفلختو . رازغ عومدب مهتلود تكب كلذلو . ادايعأ نيينولوطلا دهع ىف اهلك

 اهئارث لضفبو « اهءاخرو اهتجهب اهيلإ ديعيف ء ديشخإلا اهالوتي ام ناعزسو « ةالولا دهع ىلإ
 هكيلامم نم فاالا ةينامث ىوس لتاقم فلأ 45٠١ نم انوكم اخض اشيج هسفنل دعب نأ عاطتسا

 زاجحلاب هل محو روغثلاو ماشلا مكح هل را نأ ىلإ ولعي رصم مكحب هدعس لازامو « ءاقرألا

 ودبيو « اهكارثي معنت رصم تناكو . ىديشخإالا روفاك مهّيصوو هئانب أل هدعب رصم تحبصأو . نماو

 ةوقب تتفل عارزلاو راجتلاو عانصلاو لاعلا نم نييعاطقإلا رابك نم ةقبط اهيف تنوكت هنأ

 باتك نم طاطسفلا مسق ىف ديعس نبا لوقيو « هباتكو هلاع ةرداصم نم رثكي وه اذإف . ديشخإلا

 كلذكو مهرداصو مهنم ذخاو هتثرول ضّرعت بتاكوأ هداوق نم دئاق ىوت اذإ ناكو هنإ برغملا

 نم ذخأ ناملس نب نافع رجاتلا ىفوت امل هنإ اضيأ ديعس نبا لوقيو «ريسايملا راجتلا عم لعفي ناك

 ماقم موقي - هيورامخ مايا ىف ناك امك -- هماياأ ىف ليخلا قابس ناكو . رانيد فلأ ةئام هئاريم

 نباي فورعملا تارفلا نب لضفلا نب رفعج هدالوأ نمز ةلودلا ريدمو هريزول تناكو . دامعألا

 . نومدختسم هعمو ةاوحلا نم واحو مِّيَق اهل براقعلاو تايحلاو ىعافألل راد ةبارّئح

 باتكب ديشخإلا ةمجرت ىفو « ءانغلاو وهللا ضعبب ىنعت نييديشخإلا نمز لاوط رصم تلظو

 نبا ىكاخحي ناكو . ءاسنلاو لاجرلا نم نينغملا هل عمجو ماعط ىلإ هاعد ىئارذاملا ركب ابأ نأ برغملا

 طامسلا بّصَت نم ضرعلا بقع ذختي ناك اهفو رطفلا ديع ةليل شيحلا ضرعب هلافتحا ىف نولوط
 « ةريبك تاالافتحا ةيمالسإلا دايعألا نق دا رطفلا ديعب نولفتحي نويرصملا ناكو . سانلل

 هذه دحأ 70 ةنس ديشخإلا دهعل ىدوعسملا دهشو . ةيطبقلا دايعألاب نولفتحي اوناك لثملابو
 ىف هرصقب ناك ديشخإلا نإ لوقيو « اليل ةداع نوكيو « ىحيسملا ساطغلا ديع وهو دايعألا

 لهأ هج رسأ ام ريغ لعشم فلأ ةريزجلا ىطاشو طاطسفلا ئطاش نم جرس رمأو ١ ةضورلا ةريزج

 اورضحأ دقو قراوزلا فو ئطاوشلا ىلع سانلا نم فالآلا تائمو . عمشلاو لعاشملا نم رصم

 ضعب دجنو . فصقلاو فزعلاو ىهالملاو رهاوجلاو ةضفلاو بهذلا تالآو براشملاو لكلا

 ديعس نيا لوقيو ديصلاو درطلا نوركذي مهدحجن ابك ءرمخ نم اهيف امو ةريدألا نوركذي ءارعشلا

 . راهقلل رود ضعب طاطسفلاب تناك هنإ

 نم اهناطلس دتميو ةيمطافلا ةلودلا نوميقي وأ اهب نوسّسْؤويو « نييمطافلل اهزونكب رصم ىَقَلتو
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 . فضا ينلغا ى زاجحلاو نملا مهتزوح ىف لخئدتو « لصوملا دالب ىلإ ةيلاهشلا ايقيرفإ ئطاوش

 لقصلا رهوج لزن نيحر انيد فلأ ىتئامو نويلموحن نمديازتيذخأىذلاجارخ ابنويمطافلا منيو

 ىلع ُْضَرْفُت سوكملا تناكو . ىلعتسملا ةفيلخلا هع راد نفمفاو نار اب مت لإ هركاتلا

 نم ىََبْجُي ناكهنأ ىسدقملا ركذيو . ءاوحلا الإ ذئنيح اهنم ملسي مل هنإ ىزيرقملا لاق ىتح ٍءىش لك

 ف سينت ىلع رخاتملا غلب هنإ ىزيرقملا لوقيو « بايثلا نم جسنت ام ىلع رانيد فلا ايموي سينت

 قفا عيب اج لح لاك دوك ىلا هتلاك لاكبر ع هر نورتو راب نويل كارت كالا
 8 نيومشالاو طايمدو سينت نم نع هنإ لاقيو « ةيردنكسإللاو قيبدو طايمدو اطش قف كتانثلا

 را تناكو :تورطلاو ثلا سوكملا هيلع ىجب تناك امو . راو لا 0+ قْيجاو موي

 ركذيو « تيناوح ا ىلعو . ةرهاقلاو طاطسفلا ىف تائملاب ّدَعُت تناكو . تاماملا ىلع سوكم

 نيرانيد نيب حوارتي توناحلا راجيإ ناكو . افلأ ني رشع وحن امهبف غلبت تناك اهنأ ورسخ رصان

 . ةمذلا لهآ اهعفدي ىتلا ىلاوحلا كانه تناك سوكملا هذه بناجيو . ايرهش ريناند ةرشعو

 ةرداصلا رجاتملا ىلع سوكم ُضَرْفُت - نيواودلا نيناوق هباتك ىف ىتامم نبا لوقي امك - تناكو

 ةرابعب وأ ةريثك سوبح كانه تناكو . عئاضبلا وأ نضورعلا نم ةثاملا قف يرد وف غلبت ةدراولاو

 ىف طاطسفلا هيقف دعس نب ثيللا ضهن ذنم ديازتت تذخأ ءربلا هوجو ىلع ةسوبحم فاقوأ ىرخأ

 ىتح « ةيمطافلا ةلودلا نئازخ ىف بصي ناك كلذ لكو . عينصلا اذهب - ةرم لوأل - ىناثلا نرقلا

 هب رختفا ىذلا ميلقإلا ىه » : ىسدقملا لوقي اهيفو « ىبرعلا ملاعلا سودرف اهنأكو رصم حبصتل

 ةبق ( طاطسفلا ديري ) هرصم . ىبصخن ال هرخافمو ؛ ايندلا ىحانج دحا .. ىرولا ىلع نوعرف

 قرشلا معي هربو « جاحلا مسوم جيبي هلهاو < راجفلا رمش هتازيكو + زابتألا لجأ ةرثو مالسإللا

 نآ كسح , نيقفاخلا ىف هركذ ىعأو ( طسوتملاو رمحألا ) نيرحبلا نيب هلا هعضو دق 5 ٠

 ] ,.نهلاوغب اهلهأ عم ئ - زاجحلاو (ِهاَرق ) هقاتسُر - اهل الج .ىليع

 .ةيمطافلا ةرسألا ةقبط : ايلعلا ا اذه عم - مخضتت نأ 00

 نويمطافلا رثكأ دقو . اهراجتو اهييعاطقإ رابكو نيبولعلا فارشأو اهيفظوم رابكو اهداوقو اهئارزوو

 عاطقإو ترون .قلبلع عاطقإ : 0 ناماظن مه دنع ناكو «. داوقلاو ءارزولل تل

 مهئارزو لوأ سلا نيرا كور ثروي الو هنيعب صخشل عافتنالا قح .حْنُمُي لالغتسا

 فلا ةتاعنرا هنئجبقا اهي رهاوجلا نم كرت قوت امل هنإ اولاقو وانو قلا ةئام ماعلا ف ةهبتار ناك ر صعب

 نرملا لئاوأ قف مهريزو نأ ناكلخ نبا رو رانيد نويلم فصن هتميق ام تاغوصملا نمو رانيد
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 مهارد ابدرإ نيسمخو نيتئامو رانيد نويلم ةئاس كرت ىلاولا ردب نب لضفألا ىرجهملا سداسلا

 هتميق رهوجن ةالحم بهذ ةاودو . بهذ قاقح ةلحار نيثالثو جابيد بوث فلا نيعبسو ةسمخو

 لك ىف سباحم ةرشع ىف لاقثم ةئام رامسم لك نزو بهذ نم رامسم ةئامو رايد فلأ رشع انثا
 ودعم ةناوسعو ةاولألا نم نولي بهذم دودشم ليدنم رامسم لك ىلع ريماسم ةرشع سبحم

 رقبلاو سيماوحلاو لاغبلاو ليخلاو قيقرلا نم قلو »ب طاوس جسن نم هتصاخل ةوسك
 ربكأ نإ نئازخ ىأو « هنئازخ ىلإ هدهع ىف رصم لاومأ لك لوح امنأكو . هللا الإ هردق ملعي ال ام
 انسب ةناعاخ ان اخا ضع :كدنع تناك اًّمحو . هغلبم ءازثلا نم غلبي ال انرصع ىف ىكيرمأ رينويلم

 ضفنت تناكرصم نكلو « ةئبوأ ثدحت دقو ءرصنتسملا دهع ىف انب رم ابك « طحقلاو ليْثلا صقن

 ءارثلا اذه لك نيفلاسلا نيريزولل حاتأ ىذلا اهئاخر ىلإ اعيرس دوعتو امئاد كلذ اهنع

 . فرتو ءازث نم هيف نوقرغي اوناك امو ءافلخلا لاوحأب انلاب اف نيريزو لاح اذه ناك اذإو

 مكحلا ديلاقم ىلع نيدلا حالص ىلوتساو ةلودلا تضوُقَت نأ دعب هنأ فرعن نأ كلذ نايبل ىنكيو

 ىّتح « لابب رطخي داكي ال ام زونكلا نم هب اذإف « ىمطافلا رصقلاب ةصاخلا نئازخلا لصاح فشك

 ثاثاو سوبلمو ساحنو رهوجو غاصمو مهردو رانيد نيب ام رصقلا نم جرخ ٠ : ىزيرقملا لوقيل
 هلثم ىلع لمتشي الو ةرضاحلا رطاوخلا هروصتت الو ةرساكألا كلم هب قي الام حالسو شاقو

 . « ةرخآلا ىف قلخلا تاباسح ىلع ردقي نم الإ هباسح ىلع ردقي الو ةرماعلا كلاملا

 ثيدح رخزيو . ةيمطافلا ةلودلا مايأ ىف خذبلاو فرتلاو ءارثلا ىلع لدي ام كلذ لك ىف لعلو
 ىف ةنيز نم نوذختي اوناكامو رهاوجلاب ةعصرملا مهمئناعو ءافلخلا سبالعب هريغو ىزيرفملا

 ماخرلاب ةشورفملا اهضرأو اهتدمعأو اهتينفأو اهتقورأو اهنيتاسبو مهروصق ىفو مهماعط ىاوأو 0 ثأ
 ةياهن ىف روص ةفقاسأ سيئر مويلغ رهب اك « سماخلا نرقلا ىف ورسخ رصان رهب امم « نالوألا ددعتملا

 لهأن إورسخر صان لوقيو .نييمطافلازونكب اتكى انا قلياموحن ىلع و7١ ةنسنييمطافلا مايأ
 ةعس ىلع لدي امو « قئادح اهنأك ىرُثل ىتح مهزانم حوطس ىف راهزألا ةعارزب 1 اوناك ةرهاقلا
 اهنم ردق لك رجؤت ءرْدَق فالآ ةسمح كلمت تناك رصمب ةديس نع هركذ ام هدهعل ءاخرلا

 ءرصمب ةرهدزم تناك ةعانصلا نأ ىلع لدي ام فرتلاو ءاخرلا اذه نم انركذ امف لعلو . مهردب

 نأ دكؤي ءىش لكو . ةعارزلا اضيأو ةراجتلا تناك لثملابو اميظع عانصلا ىلع اهنم دئاعلا ناكو
 لوصحملا فصن كلامللف . نآلا ىتح دوجوملا ةعرازملا ماظنب كالملا عم نولماعتي اوناك نيحالفلا

 ىنيانجلاو ثاّرخلاو سئاسلاو ىلوخلا تالك صوصنلا ىف اناقلتو . رخآلا فصنلا حالفلا وأ عرازللو



 ة ٠

 . ذيبنلا رصاعو ناوعألاو ريجألاو

 ناحطلا درا كوبنا عقم «ريغملا اذهب لم اعلا قلاو ةراض: نت تالعأ رص نا قالقو

 ةراكل ةقباسلا ةنمؤألا ىف ناحبشي ناك ان رثكأب بارشلاو ذيبنلا عاشو . اباتك نينغملاو ءانغلا ىف فلؤي

 ةصاخو - مهتائيب فغش رصم ىلإ دو و يدرب قرشلا نم رصم ىلع نيدفاولا

 . هب - ناريإ

 مويو ؛ ةنسلا سأر مسوم - 151 ىهو ؛ ةيمالسإلا دايعألاب نويمطافلا عستاو

 ةمطاف دلومو « نيسحلا دلومو « نسحلا دلومو . ىلع دلومو ؛ هلليَع لوسرلا دلومو « ءاروشاع
 ةليلو ٠ نابعش وأ ةليلو « هفصن ةليلو بجر لوأ ةليلو . رضاح ا ةفيلخلا دلومو « ءارهزلا
 سداسلا مويلا ىح عبارلا مويلا نم ناضمر طامسو . ناضمر ةٌرغوأ ناضمر ةليل مسومو ء هفصن

 نمؤي ىذلا ) ريدغلا ديعو ؛ ىحضألا ديع مسومو . رطفلا ديع مسومو « متخلا ةليو . نيرشعلاو
 :قمضلا ةوسكو :'ءاتكلا ةوييكو ( بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ | ةفالخلاب هيف دهع لوسرلا ناب ةعيشلا

 نودقوي سانلا ناك ىسراف ديع وهو ( عيبرلا لوأ ) زورينلا ديعو ( لينلا ءافو ) جيلخلا حتف مسومو
 سدعلا سيمخو حيسملا داليم ديعو ساطغلا ديع ىراصنلا دايعا نمو . ءاملا نوشريو رانلا هيف
 , نيئاعشلا دحأ موي وهو ةنوتيزلا ديعو ٠ سدعلا طبقلا لكأب هيفو مايأ ةثالثب حصفلا ديع لبق
 لوحتت تناك دايعألا هذه ضعبو . لخنلا بولقو نوتيزلا ناصغأب هيف نيزت سئانكلا تناكو
 نوفوطيو دايعألا ضعب ىف نوجرخي رصمب سانلا ناك» : ىزيرقملا لوقي ذإ « ةريبك تالاقنرك
 عم تلوحت ىتلا ةكحضملا لظلا لايخ ةبعل وه لايخلاو « تاجامسلاو ليثاقلاو لايخلاب عراوشلا

 تاجامسلا امأ . زوجارألا حابشأ سفن ىه ليثاقلا لعلو « ةفورعملا ةوجارألا ةبعل ىلإ نمزلا

 ةرهاظ نأكو ولا ابوعش مهنم رفن ىكاحي دقو . ةكحضم ةركنم روص ىف نوءارتي م

 شابكلا حاطنب نولستي اوناكو . ةميدق اهريغو ةيبرعلا ف تاناطرلا باحصأ نم نييرصملا كحض
 ناك ىهالملا هذه ىلع نيلبقم ةرهاقلا لهأو نوييطاتلا ناك انيبو . ةكيدلاو بالكلا ةشراهمو

 دبال ناكو « اهروغث رثكأو ةيكاطنأو سدقملا تيب اولتحاو ماشلاب اولزن دق - انب رم اك - نويبيلصلا
 . مكحلا ةادأ ىف ديدش داسف نم اههباصأ امم ةيماشلا دالبلاو رصم ذقني ذقنم نم

 اعيمج ةرسألا دهعو هدهع قو « ةيبويألا هترسأو نيدلا حالص ىلإ ناطلسلاو مكحلا لقتناو
 « حولت نييييلصلا ىلع رصنلا ريشابن ت ةدخا انت نايكسو عيدة نم هك لارصم تلرخ

 رايدلا ترو .« سدقملا تيب اهعم ىواهتو « نييرصملا مادقأ تحت مهعالق تواهت ام ناعرس لب



0 

 ةظفابلا بئارضلاب نيب رصملا لهاوك نيدلا حالص لقتي نأ ضورفملا ناكو . اليلق الإ اهباحصأ ىلإ

 ففحخ دقف « اًمامت كلذ سكع ناك ثدح ىذلا نأ ريغ ؛ هشويج ىلع قافنإلاو حالسلا لجأ نم

 طقسأ هنإ ىزيرقملا لوقيل ىتح ؛ ؛ اهلك نكي مل نإ سوكملا رثكأ مهنع عفرو نبي رصملا نع بئارضلا

 اولاق ىتح ةريثك بئارض ةمذلا لهأ نع طقسأ لثملابو بدرأ ىفويلمو رانيد ىفويلم نع ديزي ام اهنم

 ريكأ لدي امم لعلو . رانيد فلأ نيئالثو ةئام نع ديزي نكي مل ةلودلل هنوعفدي اوناكام لك نإ

 ىلاوجلا نم هيلإ لوؤي ناكام لك نأو سانلا لاومأ نم ائيش صنمب نكي مل هنأ ىلع ةلالدلا

 نم هريغو ىدرت ىرْعَت نبا هركذ ام هسفنل ءىش ىأ هنم نزتح نأ نود برحلا ف وفني بئارضلاو

 بهذلا نب ترج ف دجوي مل هبر ءادن بل نع هنأ نم هتريس ىف دادش نبا لثم نيخرؤملا

 اراد الو اكلم فلي مو : اًيروُص ابهذ ادحاو اًرانيدو ايرصان امهرد نوعبرأو ةعبس الإ ةضفلاو

 هتريس ريسي ناك ز يزعلا هنبا نأ ىدرب ىرغت نبا ىوريو . ةعرزم الو ةعّيض الو اناتسب الو اًراقع الو

 لثملابو . ريسيلا غلبملا اذه هل عفدي نأ هيلع رذعتو « نيرانيد دايس بهو هنإ لوقيو « ةيعرلا ىف

 ناطلسلا تام دقو « نييبيلصلا برحخل نوطيارم مهن اك امناد اوناكو « ةلداع ةريس هئافلخ ةريس تناك

 - عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ايك- هاش ناروت هنبا هفلخو عساتلا سيول دهاجمي وهو بويأ نيدلا محن

 ىنح نييبيلصلا نودهاجي اولظ نيذلا رصمب ةلودلا هذه نيطالس رخآ وهو « ةقحاس ةميزه هب لزنأف

 ظ . مهتايح نم. ةريمننألا سافنألا

 نوتعي هزافلخ لظو « تاطابرلاو سرادملا نم ريثك ءانبو ةعلقلا ءانبب نيدلا حالم ىنعو

 دقو . اهريغو سْنَتِب ةرهدزم بايثلا ةعانص تناكو « ةرهاقلا ىف تاعانصلا شععنأ امم « نارمعلاب

 لودلا عم ةيراجتلا تاقافتالا نم ةلسلس - نالكورب لوقي امك - اودّقعو « ةراجتلاب نويبويألا ىنمت

 . ةقئاف ةيانع ىرلا مظنو ةعارزلاب نونعي اوناكو « نيب رصملا راجتلا ىلع ةريثك دئاوفب داع امم ةيبروألا

 نإ لوقيو « ةرثك ىصحن ال ىتلا هارقو رصم فير نيدلا حالص دهعل هتلخر ىف ريبج نبا فصيو

 ىرقلا هذه ىدحإب ةعمجلا ةالص هتقحلو . قفارمل عيمجو قاوسألا اهيفو « ةلصتم اهيف ةراعلا

 حالص هانب ىذلا ناتسراملاب ديشيو . ةعماج ةغيلب ةبطخ بطخو ليفح عمجم ىف مامإلا اهب ىلصف

 ذفاون بايب وبدي ءاسنلل اعطتقم هيف اعضوم رك ذبو « ىضرملاب ةيانع نم هيف امو ةرهاقلاب نيدلا

 مسرلا كلذ ىلع طاطسفلاب رخاآ اناتسرام ركذي امك « نيناجملل سباح تدخلا ديدن نم

 طاطسفلا لهأف « ةنيزلاو وهللا عمتجم امنإ لوقيو ناسحلا ةفرشملا اهينابمو ةضورلا ة ةريزج رك ذيو
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 نعي مل اًقحو « مهحرمو مهوحل هداهجو هبورحو نيدلا حالص دهع ىف ىّبح اوسني مل ةرهاقلاو
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 0 ىزيرقملا ريدقت ىف تغلب ىتلاو نويمطافلا اهب ىنعي ناك ىّتلا ةريثكلا دايعألاب نويبويألا

 تيقب كلذكو بعشلل ةطمسألا اهيف َدَّمُت تناك ةيمالسإ ةيقب اهنم تيقب لاح لك ىلع نكلو « اًديع

 نييبيلصلا عم مهبورحب ةيرصملا دايعألا نع نويبويألا َلَكْشُي نأ 55 . ةينارصنلا دايعألا نم ةيقب

 رمخلاو راهقلا نم اهعبتي امو وهللا نونف نأ ودبيو . ةمخض لاومأ نم مهنم َدِقْنَتْسَت تناك امو

 درو قرت قنا لركوب هنا دج تقع إو نييبويألا مايأ ىف تلظ نييمطافلا دهع ىف فرغام

 ئطاوخلاو رومخلا نم - رصم ريغو رصم ىف - هتايالو عيمج رهط هنإ ىبويألا لداعلا ناطلسلا نع

 ىلع نييبويألا مهنيطالس تاراصتنا مايأ ىف نييرصملا هافش ةمسبلا قرافت ال نأ ىعيبطو . راهقلاو

 مكح ف شوشافلا باتك كلذ روصي امريخ نمو « مهسوفن حرملا قرافي ال ناو: نيدلضلا

 شوقارق نيع دق ناكو « نيدلا حالص دهعل نامأو شيجلا ناويد بحاص قامت نبال شوقارق

 هماكحاو شوقارق ىلع ةكحضملا رداونلا نم ةعومجم باتكلاو « ةعلقلا ءانبب هرمأو ةرهاقلل اظفاحم

  قمحو ةلفغو هلب هيف لوبخم مكاح لكل ةيلايخ ةيصخش شوقارق حبصأ ام ناعرسو . ءاقمحلا

 0 . ةكحضلا هصورعب و زوجارأ مسا انيلإ داعو « زوقارق ايكرت ىف ىّمَسو

 راصتنالا دحب رصلا نوبسكيو « كيلاملا نيطالس ىديأ ىلإ هتمزأو مكحلا ناحلوص لوحتيو

 .ماشلا رايد نم نييبيلصلا ايئابن نودرطيو «هءاروامو قارعلا ىلإ مهتجوم رسحنتو ءراتتلا ىلع

 . هتلود قزمتتف قوتيو « ىرغصلا ايسا ىلإ هعومج بحسنتو ماشلا ىلإ كتروني عم راتتلا دوعيو

 ةفالخلا دادغي نع تثرو دقف « اهاهزأ نكت مل نإ ةيمالسإلا رصم مايأ ىهزأ نم كيلاملا مايأ دعو

 , راتتلا هوجو نم نيراف هءارو امو قارعلا نم ءابدألاو ءاملعلا اهيلع دفاوتو « انب رم اهك « ةيسابعلا

 ةيلقص ءاملع لبق نم دفو ايك « اهؤاللعو اهؤابدأ اهيلع دفوف ةريسألا اهمايأب رمت سلدفألا تناكو

 ةيورعلا لثوم نييبويألا رصع ذنم رصم تناك هلك كلذبو .نامرونلا اهلتحا نيح اهؤابدأو
 ىطسو ةقبطو « ماكحلا ةقبط : كيلاملا نمز لاوط ةلباقتم تاقبط ثالث اهب تلظو . مالصإلاو

 ةلصفتم شيعت ىلوألا ايلعلا ةقبطلا تناكو . ةماعلاو نيحالفلا نم ايند ةقبطو . راجتلا رابك نم

 ةيرحبلا كيلاي نع فورعم وه ام وحن ىلع « لبجلا ىف مث الوأ ةضورلا ةريزج ىف : بعشلا نع

 ىلع نولمعي اوناك امئادو ؛ بعشلاب نوطلتخ ال مهف مهتقبط ىلع نيظفاحم اولظ دقو 2 ةيجربلاو

 ايلاغ بولحملا قيقرلا ثادحأ نم نوساخنلا مه اهدروتسي ناك « مهنم ةديدج رصانعب مهسفنأ ةيمنت

 ظ 7 نوُدِعُيو « ةيسورفلا ىلع ةعلقلا ىف مهنوبردي اوناكو « ةطنزيبو ايسور ىنؤنجو زاقوقلا نم

 ايش اذإ ىوح ىوبنلا ثيدحلاو مركلا نارقلا نم اًئيشو باسحلاو ةباتكلا مهنوملعي ةذئاسأ
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 “ اونتقي نأ قرفلا هذه دونج ثبلي امو .ةيركسع اقرف مهنم نينوكم « كيلاملا ءارمأ مهعزوت
 انايحأو ٠ ثروت ىهف ىمطافلا رصعلا ىف انب رم يك كيلمت تاعاطقإ انايحأ تناكو . تاعاطقالا
 , اديدش ارئاكت كيلاملا مايأ ىف تاعاطقالا هذه ترئاكت نمزلا رورعو . لالغتسا تاعاطقإ تناك
 . دوعت تناكام ناعرس نكلو اهكف ىلإ نيطالسلا ضعب رطضا ىتح

 هعاطقإ ليازي ال حالفلا ناكو . عاطقإ رصع هنأ كيلاملا رصع زيمي ام مهأ نم ناك كلذبو ٠
 قرلا اذه نم معنلا ديعم هباتك ىف ىكبسلا بجعيو . ىزيرقملا لوقي اك نِق - هتايح - هناكو

 ضرألا باحصأ مرح امنأكو . هيلع ىمداال ديال ارح نوكي نأ حالفلا قح نم : : لوقيو 0 ٠
 لوقي ايك- مهيلع نوضرفي ام ارثكاوناكو « ءاقرألا كيلا اهكّمتو ء ضرألا كلمت نم نويقيت ١
 ةعرازملا ماظن نأ صوبصنلا ىفف كلذ عمو . ةيداعلا بئارضلا ريغ ةيئانثتسا بئارض - سايإ نبا
 فصن حالفلل لعجي ىذلا ماظنلا وهو ؛ بقحلا هذه ىق ارمتسم - انفلسأ امك - ناك فورعملا

 نوملظي اوناكام اريثك تايعاطقإالا باحصأ نأ ودبيو ءرخآلا هفصن كلامللو لوصحملا
 ىرلا ماظنبو روسجلاب نونعي مهلعج ةعارزلاو ضرأللا ىلع كيلاملا طلست نأ ىلع . نيحالفلا

 ديعُيو ليصاحملا نم .اريثك ىرتشت ةلودلا تناكو . ةيناويحلا ةورثلاب كلذكو ةماع ةيعارزلا ةورثلابو

 . ةيراجتلا تابراضملا عن ىتح « ةئزجتلا راجت ىلع اهعيزوت

 لك ىو ةخذابلا روصقلا ءانب ىف فرت مايأ كيلاملا مايأ تناك دقف ء ةرهدزم ةعانصلا تناكو
 رابكو ءارمألا ىلع نيطالسلا اهعلخي ىتلا ةينسلا علخإلل ةصاخ عناصم ةلودلل تناكو « ةنيزلا نوئش
 جاجزلاو نداعملاو ىلحلاو دولجلاو ثاثألاو شرفلاو نيب أملا ةعانص رهدزت تاكو . ةلودلا لاخر
 راهدزا ىلع لمع كلذ لكو . ليطاسألا نفسو ةحلسألا ةعانصب متت ةلودلا تناكو -:نولملا
 ىف رظنت ةصاخ ةباقن عانصلا نم ةئف لكل دجن نأ حوضوب راهدزالا اذه ىلع لدي امثو « تاعانصلا

 . ةيناث ةهج نم ةموكحلاو ةهج نم بعشلا نيبو مهنيب امف كلذك مهسفنأ نيبو مهنيب امف مهنوئش
 كسمت تناك ذئنيح رصم نإف « اطاشنو اراهدزا رثكأ تناك لب . ةرهدزم لثملاب ةراجتلا تناكو

 ايسآ قرشو دنهلا نيب ىرخخأ ةرابعبو ٠ برغلاو قرشلا نيب ةيملاعلا ةراجتلا ةمزأ نم ريكألا رطشلاب
 اونج لثم ةيراجتلا ايلاطيإ تايروهمج نيبو اهنيب تادهاعملا نم ةكبش دقعت اهلعج امم « ابروأ نيبو
 ١ نم مخص لخد ىلع لصحت ةلودلا تناكو . هرزجو طسوتملا رحبلا روغث ةيفقت نع الضف ةيقدنبلاو

 قيرط اماج ىدوكساف فاشتكاب قرشلا ىلإرصم قيرط ةيمهأ تطقس اذإ ىتح . ةراجتلا سوكم
 . اهيلعنيين اهعلا ءاليتساورصم ىف كيلاملا ةلود ءاهتناب اناذيإ كلذ ناك 407 ةنس حلاصلا ءاجرلا سار



 ةفلتخم قرط نع « ةلودلا هذه هايحت تناك ىذلا « ءارثلا غلبم ىلع لدي ام هلك اذه ىف لعلو

 ىتلا فاقوألا ىضارأ وأ ىسوبحلا نإف اضيأو ٠ ىلاوجلاو ضرألا .جارخو ةعانصلاو ةراجتلا نم
 نم ايساسأ اردصم تناك ثيحي « ةريبك تادايز ديازتت تضم عضوملا اذه ريغ ىف اهيلإ انرشأ

 ءافو انايحأ راجتلا لاومأ ةرداصم نم ىرخأ ةميمض اهيلإ مضت تناكو «'ةلودلا لخد رداصم
 اذه لكو . اهباحصأ تومي نأ درجمب ةرمتسم تاعاطقإلا ةرداصم تناكو « بورحلا هبلطتت دق امب

 ةيملعلا ةكرحلاب ةريبك ةضهبن ضيهنتل اهدعأ ءارث وهو « الئاط ءارث ةيرث تناك كيلاملا ةلود نأ هانعم

 . ةعئارلا ةخماشلا اهبابقو اهنيطالس دجاسمي ةرهاقلا ظتكتو « ةراعلا نفبو

 ةيطبقلاو ةيمالسإلا : ىمطافلا رصعلا ىف ةريثكلا اهدايعأ ةلودلا هذه مايأ ىف رصم ىلإ تداعو

 تاللافتحالاو تالاقنركلا تداعو . جحلا لمحم ديع كيلاملا فاضأو . ةيعيشلا دايعألا ادع

 وهلا .نوتف تعتستاو.. تاخانبلاو خاتما :تاحبصأ نما نوركش نمو داضألا ةذه قف ةريبكلا

 اهب رمي ناكو ةيكبزألا لثم لينلا ئطاش ىلع ةريثك ةنكمأ ىف ةهزنلل نوجرخي سانلا ناكو « ةيلستلاو
 ىف اه .ةزنتلل ةيعارشلا نفسلاو براوقلا نورجأتسي اوتاكو . ةضورلا ةريزجو قالوب لثمو « اميدق

 هباتك ىف مهنم رجح نبا ركاذيو « نوريثك مهنيب رهتشاو « تاينغملاو نينغملا ضعب مهعمو لينلا
 ىف اهمايأ ةبوجعأ « ىبوخ»و ءانغلا نف ىف هنامز ةبوجعأ ىنفحلا زيزعلا دبع « ةنماكلا رردلا ١
 مهنم ىواخسلا رك ذيو . نوناقلا ىلع ءانغلا نقتي ناكو ناهدلا ىلع نب دمحمو دوعلا ىلع برضلا

 كلذكو انايحأ رمخلا نوطاعتي نم كانه ناكو . ةيباحرلا ةحيدخ « عماللا ءوضلا » هباتك ىف

 ةقارإو شيشحلا قارحإب رمألا ىلإ ناطلسلا رطضيف اههيطاعت ىف نوطروتي نم رثكي دقو ٠ شيشحلا

 رييطتو جنرطشلاو درغلا ذئنيح مهيهالم نمو . سرييب رهاظلا عنص ايك ناكم لك ىف رمخلا ناند

 احرسم حبصأو لظلا لايخ كاذنيح قتراو . قدنبلاب ريطلا ىمرو ديصلاو ةكيدلا شراهتو ماجلا

 روصت اهعيمجو « سربيب رهاظلا دهع ىف اهفلأ تايحرسم ثالث لايناد نبا هل فلؤيو « امان ايبعش
 عامس مهيهالم نم ناك هنإ ىواخسلا لوقيو . نيجرفتملا ف كحضلا ريثت ةيهاكف دهاشمو فقاوم
 .نأ ىرتلا نمعلا لخ بنك انأكو ..ضريي رهاظلاو الحلا ليز: ىو فنتفلا تاذو.ةرتنع ةريس

 دقف رصم ءامس متْدُبو . هرايد نوحاتحي نويناؤعلا اذإف . كيلاملا نمز ىف هوهلو هحرمل اظهاب اً ىدؤي

 ناجلوصو ناطلس تاذ ةيروطاربمإ نم تلوحت ذإ « اليلق الإ نورق ةثالث وحن ةملظملا مهبحس اهتسك
 اهب نونفلا لاجرو اهئايلع نم ميلس اهحتاف اهدّرج دقف , بسحف كلذ سيلو « ةيناؤع ةيالو ىلإ

 نيسمخ رصمب لطبأ هنإ لاقيو « ةسيفن فحت نم اهب ناكام لكو ىنفلا اهئارتو . اهعانص ةرهمو
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 لب ٠ بسحف ةيسايس ةئراك نكت مل « هجو لك نم ةثراكر صمل نيينامعلا حتف ناك كلذبو . ةعانص

 هبحاص ىلع معناف ملس هدهاش لظلا لايخ حرسم ىتحو « ةيعانصو ةينفو ةيملع ةثراك اضيأ تناك

 ىلإ هعم هبحطصاو « ابهذم اناطفق هيلع علخو ٠ سايإ نبا لوقي امك « ريناندلا نم ةفئاطب
 . ةليوط ةرتف دعب الإ اهنم قيفت نأ عطتست مل ةساكتنا رصم تسكتنا وحنلا اذه ىلعو . ةينيطنطسقلا

 قرشلا نيب ةيملاعلا ةراجتلا ىف ةناكم نم اه ناكامو ةيراجتلا اهدراوم فتنيح اهتم تعاض دقو

 اه قبي ملو « ةينيطنطسقلا ىلإ عانصلأ ةرهم اهرداغ دقف « ةيعانصلا اهدراوم تعاضو « برغلاو

 ىوس حالفلل قبي ال ىتح « قزوملا نم اهتابيطو اهتاريخ نورصتعي كيلاملاو نويناثعلاو ء ةعارزلا الإ
 ةرتفلا هذه ىف نييرصملا نيحالفلا ةساعت روصي ام ريخخ ناك امبرو . ةايحلا فظشو كنضلاو سؤبلا

 ةيلزه ةيماع ةديصق ىهو ىنيبرشلا فسويل « فوداش ىبأ ةديصق حرش ىف فوحقلا زهو باتك

 نويناهعلا هب قهرأ امو نييرصملل ىناؤعلا مكحلاب ةعذال ةيرخس نالمحي امهو ءاهحرش اهلثمو
 / لهجلا نم نكمي ام عظفأ رج ملظ « ملظ هينادي ال مظو فسع نم ىرصملا حالفلا كيلاملاو
 ( نهدلا نم ىلاخلا ) شيرَّقلا نبحلاو ريعشلا زبخ حالفلا ماعط رخفأ حبصيل ىتح « سؤبلاو

 اريثك لحي هكف بولسأ ىف كلذ قوسي وهو . ةرخسلا طايس هئارو نمو راسيبلاو ىهدعلاو لصبلاو

 . مومسلا نم

 ةيليعامسالا ةيمطافلا 2'ةوعدلا : عيشتلا

 هنأو ةفالخلاب بلاط ىلأ نب ىلع ةعيب ىف تلخد رصم نأ - عضوملا اذهريغ ىف -اني رم |

 ثدحي ناكاقحو « ةديقع عيشتلا تذختا اهنأ ىنعي ال كلذ نأريغ « هلبق نم ةالو اهيلع فلخا

 « ةيبهذم تاكرحت نكت مل اهنأ ريغ « مهراصنأو مهتعيش ضعبو نييولعلا ضعبل تاكرحت انايحأ اهيف
 ةديعب ةنسلا لهأ بهذمل ةقنتعم رصم ىضقو .هنيعب ىولعل ةرصن نوكت نأ ودعت نكت ملذإ
 مهنم دحأ ملفي لو ,برغملاب تسسأت نيح ةيمطافلا ةلودلا ةاعد اهزنيو .ةيعيشلا ةديقعلا نع

 نمهب امو ١١ ص (ةيبرعلا ةعبطلا)رهيستدلوجل مالسإلا ىضاقلل ةوعدلا حاتنفا ةلاسر ةوعدلا هفه ى رظنا )١(

 نم ) سيول درانريل ةيليعامسإلا لوصأ باتكو عجارم هل مالسالا مئاعد كلذكو ( توريب عبط ) دمحم نب نايعلا

 ةيمطافلا رصم بدأ ىف باتكو ( ىناملا ةبتكم تاروشنم ( ةرهاقلا عبط ) ىنامركلل لقعلا ةحارو ( فراعلل راد عيط )

 هصاخبو عجارم نم هبامو نيح لماك دمحم روتكدلل ةمهلا كلذكو ( ىبرعلا ركفلا راد عيط ) ةيرصنتسلل سلاحلاو

 . فونافيإ قرشتسملل ىف ةعيرشلاو ةديقعلا باتك رظناو .  ةمئألا عابتا بادآ ىف



 ها

 . برغملا ىلإ مهعم دترت نأ ثبلت نكت م مهتوعد نأكو .نييسابعلا دض . ةروثلا ىلع اهلمح ىف

 اهذختيو ةرهاقلا اهب ءيشنيو ىلقصلا رهوج اهدتنر قمح رج ةنس لأ ,لضت اهو

 اهتديقعب ةكسمتم رصم لظتو ةيليعامسإ ةيعيش ةلود اهب نوميقيو .م ةرضاح نويمطافلا
 نأي نونمؤي ةيرشع ىنثا ىلإ ركبم نمز ىف تمسقنا ةيمامإلا ةعيشلا ةقرف نأ انب رمو .ةينسلا
 ىف هدعي تلاوتو مظاكلا ىسوم هنبا ىلإ ةمئألا سداس قداصلا رفعج نم تلقتنا ةمامإلا

 !و .ةرجهلل 7١ ةنس ذنم ىفتخملا رظتنملا ىدهملا دمحن مهرخآ ةمئألا نم ةسمخ

 هتايح ىت ىفوتملا ليعامسإ هنبا ىلإ قداصلا رفمج نم تلقتنا ةمامإلا نأب نونمؤي ةيليعامسإ
 نأ فيك انب ٌرمو .هيبأ دهع ىف تام ول ىتح ربكألا نبالا ىلإ لقتنت مهدنع ةمامإلا نأل
 ىمطاقلا هقادييعل أيه اهتاعد دحأ نأو ,ةيليعامسإلا ةوعدلا مظن حاّدقلا نوميم نب هقا ديع

 ةلودلاي عستا ىذلا زعم لاف روصنملاف مئاقلا هفلخو , 791 ةنس هتوعد نلعأو اهَزنف سنوت مكح

 م ىلإ اقرش اهدودح 0

 ةيعرشلا نيملسملا ةمامإ نأ ةركف اههوأ ئدابملا نم ةعومجمب ةيليعامسالا نييمطافلا ةعيش نمؤيو

 هفلسل صو مهنم مامإ لكو « ءارهزلا ةمطاف ةديسلا نم نيردحنملا مهتمنأ نم هئانبأو ىلعل ىه اغإ

 ى - 52 لوسرلا أدب دقو . ةمألا رومأ ىلع ةينابرلا هتيالو.وأ هتفالخ ىف ىملالا بيترتلل اقبط

 ىنعملا اذه اهولمح ثيداحأ كلذ ىف اوورو « هدعب نم هتمامإو ىلع فالحب ىصوأف - مهداقتعا

 قى ةمامزلا عبات ىلإ ريشت مهب ةصاخ ثيداحأ اوور اهك « ىسوم نم نوره 3 ىنم ىلع » : لثم

 تاتكلا انئثروأ م ىلاعت هلوق لثم ةهجولا نين ةينارقلا تايآلا ضعب اوهجوو ٠ تيبلا لا

 ظ ا نم انيقلطصا نيذلا

 ادي هل عريسا هتعاطقأ + اًرهجو ةينالع وأ ارس هسفنل اعد ءاوس مامإلا ةعاط وه هوررق ناث ًادبمو

 هيلإ مهرومأ نوضوفيو رصعلا مامإب نونمؤي هلوسرو هللاب نونمؤي ايك مهف « ةيليعامسإلا ناميإ نم
 هنولاويو هئادعأ نم نوءربيو هئاول تحت نووضني « ةسدقم ةضيرف . هنود نم مهسفنأ نولذبيو
 . ءالولا قدصأ

 مهيف ةيرطف لئاضفب ىناسنإلا ىوتسملا قوف مهنوعفري ذإ « مهمنأ ةمصع وه ثلاث أدبمو

 ةئيطخ ىأ ىف نوعقي الو « ةيصعم ىف نوطروتي ال « ماثآلا نم نيرهطم بونذلا نم نيئربم مهلعجت
 . مهحاورأ ىقني ىهلإ رون نم - مهداقتعا بسح - مهبالصأ ىف لقتني امل « ةريغص تناك امهم



 هرم

 ىلإ ىبتنا ىتح نيرهاطلا هئانبأو مدآ نم ردحني لظ رون وهو « هماثآو رشلا ىعاود نم اهيلْخَيو

 لازيام عاعش هنم رخآلا هديفح ايلع باصأ امنأكو ؛ مالسلا هيلع لوسرلا هديفحو بلطملا دبع

 . ليج دعب اليج ةمنألا ىف لقتني

 : ىلاعت هلوق لثمب نيلدتسم « هتاباو ميركلا نارقلا ىف ليوأتلاب اة وه عبار اذيفز

 هرهاظ ءاروو ارهاظ نارقلل نأ نيمعاز ( ثيداحألا ليوان قف كمّلعيو كير كيبتجي كلذكو )

 نم نيسح لماك دمحم روتكدلا قتشاو . رشبلا نم مهريغ نود هب اوُصخن «٠ . مهّتمئَأ الإ هملعي ال انطاب

 مسجو .٠ لوثمت مهعأر ى هنطابو لثم نارقلا رهاظف «٠ . لوثمملاو لثملا ةيرظن مهدنع ادبملا اذه

 هنيب لوحي ىذلا ردابتملا رهاظلا هرصب نع ىحني نأ ىليعامسإلا ىلعو . لوثمم هسفنو لثم ناسنإلا

 ةثيددحلا ةينوطالفألا ةيرظن نم نوبرتقي كلذب مهو . اهنطاب ىفو اهتقيقح ىلع ةعبرشلا ةيؤر نيبو
 ى اولغوا دقو . ىوامسلا هنطو ىلإ ناسنإلا ىضفي ىتح ةيداملا بجحلاو راتسألا ذبن ىلإ وعدت ىتلا

 ىأ نارقلا رهاظ هلمتحي ال امم « مهتمتأ ىلإ كلذ نيبسا ميكحلا ركذلا ىآل « ةنطابلا تاليوأتلا

 . ةينطابلا ةنسلا لهأ مهيمسي كلذلو « لاّمحا

 ندا :نهأل ةراقلا ةيرطنلا :ىعب ياما متالا ةديقعلا لصفي ىذلا سماخلا أدبمللا ىلإ لصنو

 نأ نومعزي ذإ « ةينوطالفألا ضيفلا ةيرظن هيف لخادتت اديفوعز امات الصف ةيمالسإلا ةعب رشلاو

 لقعلل لثمملا قطانلا ماموالا وه عباسلاو « ةعبس نم نوكتي رود لكراودأ فى نولاوتي مدا ذنم ةمئألا

 ىف ةتسلا ةمئألا اهلثمب ىّتلا ةيلكلا سوفنلا ردصت هنعو « هللا ةردق هيلإ تلقتنا ىذلا لاعفلا ىلكلا

 ىعبسلا ىرودلا ماظنلا اذه مدا ذنم ةيرشبلا خيرات ذخأيو . تاقولخما عيمج ردصت ايك رودلا

 ىلا رونلا ىلجتيو . ديدجلا رودلا قطانل دهميو هل قباسلا قطانلا لمع ُمَعْدَيروَد لكو « ىنوكلا
 مهو . ةرهاب ةينارون ةلاسرل لماحلا قطانلا مامإلا ىف هلايك غلبيو راودألا هذه نم رود لك ىف

 عفر الف « ةيلك اسفن ناك - مهداقتعا ىف - هّيصو ايلع نأو الاعف الّمع ناك لوسرلا نأ نومعتي

 لقعلا لبق ةتسلا ةمثألا سوفن نأ هومعز امو . الاعف القع ىلع حبصأ ىلعألا قيفرلا ىلإ لوسرلا
 . نوكلل ةربدم ةيلك الوقع هلْثِم حبصتو لوقعلا ملاع ىلإ ةافولا دعب دوعت قطانلا

 نا نولوقيف نوءدبي مهو « مهتم لع ةيلعلا تاذلا تافص لك مهقالطإ وه سداس ًادبمو

 ف ىراصنلا دقتعي ايك طبضلاب « دنقلا اع ىلإ ةبسنو ةعيبطلا لاع ىلإ ةيسن : نيتبسن مامإ لكل

 - اولاقو « ءامسألاو تافصلا لك نع هيي نأ ىغبني - هلالج لَج - هللا نأ اومعزو . حيسملا

 نأ نم ىلعأ هللا نأو ىلكلا لقعلا وأ لاعفلا لوألا لمعلا ءامسأ ىه امنإ ىنسحلا هءامسأ نإ - مهمعزب
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 ىلإ مهوعفر كلذبو 5 مهتمتأ للع مءامسأو هتافص اوفضأف اوضمو . ةفصب :تضوموا مساب ىمسي
 سارف وبأ نيدلا باهش ىعادلا لوقيل ىتح « ةيلعلا تاذلل اًدسجت مهوبسح دقل لب ؛ هيلأتلا ةبترم
 نامز هنم ولحي ال مانالل دوجوملا 0 نأ ملعا » : « سوفنلا ةفرعم ف سومشلا ملاطم ٠ هباتك ىف
 تافصلاو دودحلاب هتفرعم ىلإ سناتب لولو « ةايحلا ىدمرس ؛ تاذلا ىهلإ هنأل . ناكم هزوحي الو
 هللا فصي اغإو ىمطافلا ماموللا فصي ال سارف ابأ ناكو .« لوصو هتفرعم ىلإ قلخلل ناك ال
 . هتافصو هئامسأب الإ فرعي ال ىذلاو ناكملا هرصحب الو نامزلا هدحي ال ىذلا دوجولا ىدمرس
 دسجتلا هنأ مهوتي وأ نظي نأ هللا رمأب مك احلل اولوس نيذلا مه هلاثمأ نم ةاعدلا نأ ىف بيرالو
 ىحاوض ىف لتق ليكلا حفط املو . هتدابع ىلإ هتاعد ضعب هل اعدف « ةيلعلا تاذلل ىملإلا
 . سوسحملا اهملاعو ايندلا ىلإ اموي جمس ىتخا هنأ هراصنأ عاشأو « ةرهاقلا

 ىللع ةعيرشلا ىف سايقلاب ذخألاو داهتجالا نوغلي .اوناكذإ ٠ ىبلس ادبم وهو عباس ًادبمو
 . أطخلا نم موصعم وهو , مامإلا ىلإ عجرملا اولعج ذإ ع ةنسلا لهأ دنع فورعم وه ام وحن
 نم اهعبتي امو ىأرلاو ركفلا ةيرح اوغلأ كلذبو . عزانم نود هاوتف ىوتفلاو ؛ ةكح نذإ مكحلاو
 مامالل م هيبسب ترقتساو كلذ مهدنع تيثو . ةعاهملاو ةمألا رومأ ىف ىلقعلا داهتجالا
 . تيبلا لهأ مولعل ثراولا وه ذإ ؛ ةماكحسأل عوضخلا بوجوو

 اهيف اوفلاخ ءارآ ضعب هقفلا ىف مهو « ةيليعامسولا ةيمطافلا ةديقعلا ىف ئدابملا مهأ ىه ىه هذهو
 اهل نكي مل اذإ اهي لام لكل تنبلا ثار لثمو لمعلا ريخ ىلع ئب ناذألا ىف دانا ثم ةعاجلا
  ىنُع اك ةياعدلاب َنْعُت ل ةيبرع ةلود لعلو . اهلسغ ال ءاملاب ءوضولا ىف نيمدقلا حْمسَم لثمو « خأ
 ماسقأ ىلإ ىمالسإلاو ىبرعلا ملاعلا نومسمي اوناكو . ةاعد دلب لك ىف مه ناك دقف ٠ نويمطافلا
 ةكحلا سلاحم دقعي ىذلا ليوأتلا بحاصو « ميلقوللا ىف ةاعدلا ريبك و هو ةجحلا هيليو ؛ باوبألا بابو ةاعدلا ىعاد ىمسي ىلعأ سيئر .اعيمج ةاعدللو « اهتاعد ةريزج لكل اونيعو رئازج اهومم
 . فنص لك نم ءابقنلاو ةاعدلا' كلذ ءارو قأيو تيبلا لهأ مولع سانلا ىلع ولتيو
 ناك هنأو نييرصم ريغ اوناك مهنأ اوت ظحاليس ةلودلا هذه ةاعد ىلع فرعتلا لواحي نو .
 يس تلظ لب .ةيمطافلا ةوعدلا ىلع لبقُت مل رصم نأكو .ىاريإلاو ىماشلاو ىبرغملا مهنبب

 :اهءارو كرقت لو ترم حيرك ءرخآ باب نم تجرخو باي نم اهتلخد اهنأكو ءاهنع ةدعتبمو ٠
 ' امأ .دارفأ ضعب هقنتعا امبر ,ىمطافلا ىليعامسإلا بهذملا قنتعت قنتعت مل رصم نأ كلذ ىنعمو .ارثأ
 لدتعم دلب رصم نأ وهو ىعيبط بيسل رارصإ ىف هنع ةفرصنم تلظ دقف بعشلاو ةمألا رصم
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 لواحو .ةنيابملا دشأ اهنيابيو هتعيبط فلاخي فرطتلا نإ لب ءاراسيالو انيمي فرطتيال جازملا

 نوعيشتي اوناك دارفأ ءامسأ ىلع رثعف ,ىمطافلا عيشتلا رثا نم ائيش دجي نأ نيثحايلا ضعي

 , ةقباسلائدابملاب نونمؤي نييليعامسإ اونوكي مل مهنأب مزجنو كانهو انه عيشتلا مه بسنيوأ

 نكلو .مهبحت مويلا ىلإو نييمطافلا لبق رصم تناكو :تيبلا لهأل نييح نيينس اوناك امتإ

 نم هئدابم ىف امو ىليعامسإلا بهذملا نع الضف .ةعيشلا بهاذم نم ايهذم قنتعت نأ نود

 . طرفم ولغ

 فوصتلاو (0) دهرا

 اميدل ةمخض زومر الإ اهتامارهأ امو ؛ هل شيعتو هب شيعت « نيد دلي - ميدق نم -رصم

ىف دهز نم هلمحت امفو اهيف تلغوت ةيحيسملا تقنتعا اذإ ىتح « ةنعارفلا رصع ق ىتثولا
 ماطح 

 نم تدغ ىح « نيدلا اذه ىف اهتعاشأ ىتلا ةنبهرلا ىلإ كلذ لالخ ةذفان « افلا اهعاتمو ايندلا

 ةريدألا ىلإ برآمو تاوهش نم هيف ام لكو ملاعلا نولزتعي هيقنتعم نم سانأ اذإف ع« هصئاصخ

 همياعت ىلع لبقت ام ناعرسو مالسإلا ىف رصم لخدتو . نيدبعتم نيكسان مهتايح اهيف نوُققتي

 عزاون ىهو « ةثوروملا ةينيدلا اهعزاون كلذ فى اهدفرت « كسنلاو ىوقتلا ىلع ضحن ىلا ةدهازلا

 نم وأ بعشلا نم ادارفأ اناحأ دحن دق اقحو . ىمالسإلا ىرصملا عمتجملا ىف ةوقب ضينت تلظ

 كلذ نكلو « ةرخأتملا ةنمزألا ضعب ىف نوحملا نم اًيارسأ دن دقو « نونجمي ماكحلا ءارمألا

 ىداملا ىويندلا عاتملا ضفرتف قاعألا امأ « حطسلا قوف انايحأ ودبت اروشق وأ اَدَيَر ودعي نكي مل

 « ىدنكلل ةاضقلاو ةالولا فوصتلاو دهزلا ىف رظنا ( ١(

 ةيفوصلا تاقبطو . ء ىطويسلل ةرضاحلا نسحو ء برغملاو

 . ىنارعشلل ىريكلا تاقبطلاو «٠ ىمللا نمحرلا ديع ىفأل

 ل ىزيرقملل ططخلاو «راونألا حقاول بانك كلذكو
 « ةيريشقلا ةلاسرلاو < اياورلاو تاطايرلاو تاعاقناخلا

 ديع داعسإ ةروتكدلا ةمجرت ىريوجهلل بوجحملا فشكو

 ةركاسع نبا بيذهتو ىطفقلل ءاكحلا رابخأو ليدتق ىداحلا

 داهزلاو ةفوصتملا ضعب مجارت ىف ركاش نباو ناكل نباو

 ىربلا خيراتو سايإ نبال روهزلا عئادبو ىدرب ىرغت نباو

 ىف ةيركفلا ةكرحلاو نولكينل ىمالمإلا فوصتلا ىف ناتكو

 فيطللا دبع روتكدلل ىكولمملاو ىنويألا نيرصعلا ىف رصم

 فراعملا ةرئاد ىف ىودبلا دمحأو قوسنلا مهاربإو ءةزمح

 ىارعشلاو تا رصعلا نابإ رصم ف فوصتلاو«ةيمالسإلا

 . ليوطلا قيفوت روتكدلل
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 ايندلا عاتم نع درجتت دابعلا كاسنلا نم تاعاج ومنتو رصم ىف أشنت ىمالسإلا حتفلا ذنمو

 دجتسف « ةاضقلاو ءارقلاو نيثدحم او ءاهقفلاو ظاعولا صاصقلا مجارت ىف ارماو. + اهتايط ديو

 تاقشم كلذ ىف نيلمحتم دهزلا ىف نوطرفي لب « ايندلا عاتم ىف نودهزي تائفلا هذه نم تارشع

 رصحب سانلا ظعوو صق نم لوأ وهو « ىبجتلا ناملس مهنم ركذن . عوجلا ريغو عوجلا نم ةفينع
 ةدشل كسانلا ىمسي ناك هنأ ةرضاحما نسح هباتك ىف هنع ركذي ىطويسلا نإف ةيواعم نمز ىف
 رثكأو ىعفاشلا بحاص ىنّرملا مهنمو . هبرل اًدبعتو ىنلز' ةليل لك ى نارقلا محي ناكو « هتدابع

 نم غلبو « عرولا ةياغ ف ناك» : هتمجرت ىف ناكلخ نبا لوقي هيفو « هبهذم ى افينصت هذيمالت
 ىنغلي : لاقف ؟ كلذ ىف هل ليقف ء ساحن زوك نم ةنسلا لوصف عيمج ىف برشي ناك هنأ هطاتحا

 هتتاف اذإ ناك هنأ ركذو . اهرهطت ال رانلاو نازيكلا ىف ( مئاهبلا ثور ) نيجّرسلا نولمعتسي مهنأ

 ىف ادنتسم « ةعاملا ةليضفل اكاردتسا ةالص وأ ةرم نيرشعو اسمخ ادرفنم ىلص ةعاج ىف ةالصلا

 . 4 ةجرد نيرشعو سمخم هدحو مكدحأ ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص » : ِمّتيْهَع هلوق ىلإ كلذ

 « نولوط نبا رصع ىف ىضاقلا ةبيتق نب راكب مهنمو . « ةديدش ةبعص ةقيرط ىلع دهزلا نم ناكو
 باتكل نيلاتلاو نيئاكبلا دحأ ناك» : طاطسفلا مسق : برغملا هباتك ىف ديعس نبا لوقي هيفو

 هب مكح امو هيلإ اومدقت نم عيمج اياضق اهيلع ضرعو هسفنب الخ مكحلا نم غرف اذإ ناكو « هللا

 نم رصمع ناك نمي اليوط آي ىطويسلا درويو . « موصخلل ظعولا رثكي ناكو « هثطخ ةيشخ ىكيبو
 ىف تاكسان تادباع تاديس مهنيب رك ذيو « ةرضاحملا نسح هباتك ىف ةيفوصلاو داهزلاو ءاحلصلا

 ىف ةميقم تناكو « 7١4 ةنس ةافوتملا بلاط ىلأ نب ىلع نب نسحلا ةديفح ةسيفن ةديسلا نهتمدقم

 مامءالا لخد الو .« ثيدحلا عامسل اهيلإ نوعمتجي سانلا ناكو « ةرهاقلاب مويلا اهدجسم عضوم
 تنب ةمطاف تاكسانلا تاديبعتملا ءالؤه نمو . اهنع ثيدحلا معسو اهيلإ رضح ةرهاقلا ىعفاشلا

 ةنس نيتس تلظ اهنإ لاقيو « اليوط تشاع دقو ١7" ةنس ةافوتملا حلاص ىلأ نب نمحرلا دبع

 0 ا . شارف ريغب اهالصُم ىف ىهو الإ مانتال

 « فوصتلا اعيرس اهيف أشني نأ ثلسنلاو ةدايعلاو دهزلا رود نم ةريبك راد رصمو ىعيبطو

 ةفئاط ةيردنكسإلاب ةرجهلل 7٠١ ةنس مكحلا نب ىرسلا ةيالو ىف ترهظ هنأ ىدنكلا ركذيو

 هل لاقي مهنم لجر مهيلع صارت هرما ىف ناطلسلا نوضراعيو فورعملاب نورمأي ةيفوصلا نومسي

 .رصم ىف فوصتلا روهظل ايبنرقت اخيرات ةنسلا هذه ذختن نأ نكميو . وصلا نمحرلا دبعوبأ
 ردكنملا نب ىسيع هيضاقب طيحت تناك نوماملا دهعل ةلئامم ةعاج ةرهاقلا ىف ناك هنأ ىدنكلا ىوريو
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 ثلاثلا نرقلا لئاوأ ذنم ةوقب رصم ىف فرع فوصتلا نأكو ءركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت

 ءافصلا نم ىه لهو « قوص ةملك قاقتشا ىف ةفلتخم ءارا هتلاسر ىف ىريشقلا دروأ دقو . ىرجهلا

 اهلهأو ةّمصلا نم ىه وأ « مهفشقتل اًراعش هنوذختيو هنوسبلي اوناك ةيفوصلا نأل فوصلا نموأ
 « رخا ىلع ايأر ىريشقلا حجري الو « ِهيقَع لوسرلا نمز دجسملا ىف ةدابعلل نوعطقني اوناك نيذلا

 دنع ةمكحلا ىنيمب ايفوص ةملك نم ةدوخأم وأ ةقتشم فوصتلا ةملك نأ ىلإ ىوريبلا بهذو

 . ةفوصتملا نيب اًركبم عاش هسبل نأل فوصلا نم ةقتشم اهنأ اط نظنو « نانوبلا

 ذاتسأ ىرصملا راطعلا متاح ىبأب عمسن ىتح ىرجهملا ثلاثلا نرقلا ىف اليوط ىضمن امو

 سفن 2 بارت ىبأ عم قوتملا ىرصملا نونلا وذ هنم مهأو "1486 ةنس قوتملا ىشختلا بارت ىبأ

 اعروو اًدهز هتقو دحوأ ناك . ىميمخإلا دمحأ نب ضيفلا ليقو « ميهاربإ نب نابوث همساو « ةنسلا

 ىلإ لحر مث . طاطسفلا هيقف دعس نب ثيلل ذملتتف هتايح لوأ ىف هقفلا بلط « اكسنو ةدابعو

 ذملتتف كسنلاو فوصتلا ىلإ عزن مث « أطوملا هنع ىورف 178 ةنس قوتملا ةنيدملا ف كلام مامإلا

 ىلإ كلذ ىف اًدنتسم ىمالسإلا فوصتلل قيقحلا سسؤملا هنأ ىلإ نوسلكين بهذيو . دباعلا نارْفشل
 هلعجم كلذبو « تاماقملاو لاوحألا بيترت ىق هدلبب ملكت نم لوأ هنإ ١ ىدرب ىرغت نيا لوق

 ءايلوألا ةركذت نع لقنيو . ىمالسإلا ملاعلا ىف - عزانم ريغ - اعيمج ةفوصتملا ذاتسأ نوسلكين

 نيبحل هللا هب تسي ىذلا ةبحنا سأكركذ هنأو « عامسلاو دجولل تافيرعت عضو نم لوأ هنأ ىماجلل
 ءاملعلاو ةفسالفلاب اصاخ امسقو اعيمج نيملسملل اماع امسق : ماسقأ ةثالث ةفرعملا مسقي ناك هنأو

 ةيملعلا ةفرعملا نم ةيفوصلا ةفرعملا زيم كلذبو . مهمولقب هللا نوري نيذلا ةيفوصلاب اصاخ امسقو

 ركفتلا ىلع دمتعت ةيلقع ةيناثلاو «٠ سدحلاو ةريصبلا ىلع دمتعت .ةيبلق ىلوألاف « ةيفسلفلاو

 تاماقمو لاوحأ وه امنإو اركف الو الع الو ةفسلف سيل فوصتلا نأ كلذ ىنعمو « قطنملاو

 قرفيناكامئادو .صاوخ ا لع روصقسم نطاسب لسع ءالع ىمسينأ حص نإ. -كلذب وهو
 نم نوكت ماوعلا ةبوت » : هلوق لثمب نيملسملا ةماعوأ ماوعلا نيبو ةفوصتملا مهو صاوخلا نيب

 ةولخلاب قلخلا نع بجتحا نم سيل » : لوقي ناكو « ةلفغلا نم نوكت صاوخلا ةبوتو بونذلا

 نع هقطن نابأ قطن اذإ نم قولا: : اضيأ لوقي ناكو . « ةلفغلاب هللا نع بجتحا نمك

 ًادبم نع ثيدحلا نم رثكي ناكو .« قئالعلا عطقب حراوجلا هنع تقطن تكس نإو قئاقحلا

 بحملا تامالع نم » : لوقي ناكو . عماطملا عاطقنا لكوتلا ةمالع : الئاق هللا ىلع قوصلا لكوتلا

 لدي ام لوقلا اذه ىو . « هنئسو هرماوأو هلاعفأو هقالخأ ىف ( هلوسر ىأ ) هللا بيبح ةعباتم هلل



 م
 ير ذ ام نأو ماصفنا وأ ةعبرشلا نيبو هنيب ثدحي مل هدنع فوصتلا نأ ىلع حوضو

 ظ نع راع ةعي رشلا رومأب فافختسالاب نورهاظتي نيذلا ةيتمالملا نم ناك هنأ نم بوجحملا فشك
 ضئارفلا نودب ققحتت ال ةيفوصلا ةامحلاو . ةعيرشلا نودب موقي ال ه هدنع فوصتلاف . ةحصلا

 لكوتملا ىكبف « هظعو هيلع لخد الف ءرصم نم لكوتملا ةفيلخلا هرضحتساو . ةيعرشلا ننسلاو
 هنإ لاقيو . نونلا ىذب اله ىح : لوقيو ىكبي عرولا لهأ ركذ اذإ لكوتملا ناكو ٠ . امركم هذ هدرو
 .  ءايميكلا ملعب ةفرعم ىلع ناك

 هذيمالت نم ةفئاط امهريغو بوجحملا فشك هباتك ىف ىري وجهلاو هتلاسر ف نريشفلا 5 كيو
 ىزارلا نيسحلا نب فسويو ماشلا خياشم خيش ءآلجلا نبا 3 , ثلاثلا نرقلا مالعأ نم ةيفوصلا
 ءانفلا 0 قوص لوأ وهو زاّرحخلا هليمزو دادغب خياشم خيش دينحلاو ناريإ خياشم خيش
 نونلا ىذ رثأ ناي. دهشي اه كلذ قو روهرشملا قوصلا جالحلا خيش ىرتْمّتلا هللا دبع نب لهسو

 ء رصع قوص ريغ هدعي رهتشيو . لح ىصقأ ىلإ اقيمعو اًديعب اًرئأ ناك هخيراتو فوصتلا قفرصمو
 ذئنيح اهتفوصتم فه رك ذنو « ثلاثلا نرَملا لاو نيرخألا نادليلا هرصتب كرا بح دفبو
 ةرثكرب ١5 ةنس قوتملا لامحلا نانب وهو اهتيفوص دحأ رهتشاو 76١ ةنس قوتملا قاقدلا ركوب
 مسق برغملا ىف ديعس نبا لوقيو . 1357 ةنس وتملا ىرابذورلا ىلع وبأ اهتّيقوص نمو « هتامارك
 لجر ىلإ بكر هنأو مهءاعد كلطيو مهلا بكريو نيح اصلا بحي بحت ديشخالا ناك : طاطسفلا
 ولا قاب 2 ناك اب اريك ناو.« :ءاغذلا ةلاَصَو ف نبا ىمسي ةفارقلاب حلاص
 ظ . هب اكريتم عوشخ ىف ءاعدلا هنم بلطيو

 نأ وهو 53285 ةيفوصلاب نومتهي اونوكي مل مهن اودبيو « نييمطافلا مايأ ىف رصم لخدنو
 كلذ ىدأف « هيف دحأ مهكرشي ال ملع باحصأ مهنأ مهتمتأل نويمطافلا معزو « ىنطابلا لمأتلا نوابتنا ورب وشما لادرراياياوساكالا ؛ نطابلا لعهسفنل مريت اك يدك
 . هلهأو فوصتلاب ماتهالا نع نويمطافلا فرصنا ا . نيفرطلا نيب ضراعتلا نم ءىش ىلإ
 ناريإو قارعلا ىف : قرشملا ىف ةصاخو ةفوصتملاو ءاهقفلا نيب ريبك عدص ثدح ءانثألا هذه ىو
 بلقلا لمع ةينيدلا ةايحلا ىف مهألا نإ اولاقو . تاجرد ءاهقفلا قوف مهسفنأ ةفوصتملا عفر ذإ
 ناينب ىف َعْدَّصلا اذه ةروطخ ىلإ ىلازغلاو ىريشقلا هنتو . ةفينع تالمح يلع نولمحت ءاهقفلا لعج امث ٠ ضئارفلا. ءفه لمهأ نم مهنم نإ لب « ةينيدلا ضئارفلا ضوبنلاو حراوحلا لمع ال
 اذإ الإ اقح افوصتم فوصتملا نوكي ال ثيحن هنأ ىلع ةوقب المعف ٠ ةمألا ةايحو ةينيدلا ةايحلا
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 ءافصو صالخإلا نم ضئارفلاو ننسلا هذه ىف هيقفلل دبالو « ةينيدلا ننسلاو ضئارفلا نأ

 ظ . ىنطابلا روعشلا قدصو بقل
 اهمعدو « .ةدحولا - ةمألا فوفص ىلإ لب - ءاهقفلاو ةفوصتملا فوفص ىلإ تداع كلذنو

 نرقلا رخاوأ ذنم لضصوملاو ماشلا ىف مالسإالا رايدل بيلصلا ةلمح حايتجا وه ريطخ ثدح اهقثوو

 لابو مهوقي ذي ىح , مالسإلا ءادعأ دض اصوصرم اناينب اهعيمج ةمالا تفقوف « ىرجحلا سماخلا

ولحلا» ءاهمملاوةفوصتملا لمحو . امحس مهعومجاوقحسي و مهناودع
 «نيداه ا !بيرعس وفدكتو ح

 نعي كك اك يقلل سرادملا يقي ذأ دقف , اعيمج اعيمج مهب نيدلا حالص ةيانع مهفن كلذبو

 راد ىمست تناك نييمطافلا رود نم ةريبك اراد ةرهاقلا ىف مهل ذحتاو . ةفوصتملل اياوزلا ةماقإب

 .نوكسني وهل اهف نودبعي : ةدايعرادةيسرافل اب اهانعسو «هاقن اخد ماهل عج :ءادعسلا ديعس

 لوا ىهو 559 ةنس ىف اهأشنأ ذنم ىمالسالا ماعلا نم ةرهاقلا ىلع نيدراولا ةيفوصلل اه-اوبأ حتفو

 اه لعجو « ةعس نع اهتاقفن لفكت تاراقعو اناتسب اهيلع فقوو ٠ رصمب ةيفوصلل تميقأ هاقناخ

خلو اماعط موي لك اهيف ةيفوصلل بترو « خويشلا خيش ىمَس اخيش
 ىرجأو اماح مه ىتبو « ازبخو اه

 نأو اهتفوصتمل تناك اهنود اف ارانيد ني رشع مهنم كرت نم نأ : امسر مه مسرو « تايارحلا مهيلع

 ىف ة ةالصلل ةعمج موي لك اهنم نوجرخي اوناكو . هرفس هل لفكي ام ىَطْعَي رفسلا مهنم دارأ نم

 دقو ٠ فيرشلا فحصملا مادخ هيدي نيبو مهمدقتي مهخيشف ٠ « بيهم دهشم ىف ىمك اجلا عماجلا

 ةعمجلا اولص اذإ ىتح ءرفخو نوكسب نوشام هءارو ةيفوصلاو مهربكأ سأر ا فحصملا لمح

 عئارلا دهشملا سفنب هاقئاخلا ىلإ اوداع

 هاجناو ء ىنسلف ىدرف هاجتا : ناهاحتا هيف حضتاو ءرصم ىف رهدزي ذئئيح نم فوصتلا 0

 ف روصي وهو « ةيهلإلا تاذلل نيقشاعلا ناطلس ضرافلا نبا لوألا هاجيتالا لف ا م يع نجع

 لوسرلل هحدم عم « هدوهش ىف هب معنام ىدمو هتاماقمو هيف ةل اواو هبروممايهو هدجو هرعش

لا نييبيلصلل اود دسيل نوملسملا هلوح عمجتي ءاول ةيدمح ا هتقيقح مقر دقو : ميركلا
 . ةيضاقلا ةبرض

 هاقئاخ هل تايه دقو « ىعمجلا قوصلا عزنمملا ىدرفلا ىنسلفلا وصلا عزنملا اذه لباقي ناكو

 ئدابم نولمحي قرشلاو قارعلا نم اولبقأ دق مهنم نوريثك ناكو ءركذلا ةفلاسلا نيدلا حالص

 ىدادغبلا ىناليحلا رداقلا دبع خيشلل ةيرداقلا ةقيرطلا امه . ىنسلا فوصتلا قرط نم نيتقيرط

 « 81/8 ةنس قوتملا ىعافرلا دمحأ خيشلا هرصاعمو هنطاومل ةيعافرلا ةقيرطلاو 85١ ةنس قوتملا

 لزني ىح اليوط عباسلا نرقلا ىف ىضمن امو « نيب رصملا ةفوصتملا نيب ناعيشت ناتقيرطلا تذخأو
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 ظ ةقيرطلا اهب سسؤيو +65 ةنس ىوتملا ىلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا رئازجلا ىف ةلذاش نم ةيردنكسالاب ]
 ةمدقم ىق هيديرمو هعابتأو وه هارنو « ةرهاقلاو ةيردن دنكسالا ىف ريثك قلخ هعبتيو « ةيلذاشلا

 ىف هوكذأ ا لسا تب سيول ةلمح 741 ةنس ةروصنملا ةعقوم ىف ترمَد ىلا فوفصلا .
 تلم ةئاوعإ نم هللا ءادعألا نيدهاجلا

 ملا ىنبتف ٠ ةفوصتملل اهتياعر ع ء كيلاملا ةلود مهفلحتو رص  نييويألا ةلود لودتو
 .اهمهأ نم ناك نيرشعو نيتنثا قناوخلا نم ىزيرقملا ُكُعَيَو « اياوزلاو تاطابرلاو قناوخلا نم اريثك
 هاقناخ لمجأ ىهو 7١7 ةنس سربيب نيدلا نكر اهانب : ىزيرقملا لوقيو « ةيسربيبلا هاقناخلا
 ةءارقو ىوبنلا ثيدحلل ةمظنم سورد اهيف تناكو « قوص ةئاعبرأ اهب ناكو « اناينب ةرهاقلاب
 ةولخ ةئام اهب ناكو 1/7186 ةنس نووالق نب دمحم رصانلا اهانب سوق اي ريس هاقناخ 2 . ميكحلا ركذلا
 ناك هنأ ىلع لدي امم ءاسنلل مايح اهب احلم ناك اضيأو 5 انسلكمو اها ادجسم اه ىنبو قوص ةئامل
 ءاهقفل اسورد اهيف بترو ا/1/ ةنس اهانب نوخيش هاقناخو . ةصاخ تاولخ هيفا تافوصتملا ضعبل
 حيحصو ىراخبلا حيحص عامسل ةخيشمو ثيدحلل اسردو تاءارقلل اسردو . ةعبرألا بهاذملا
 لا برت تناكو « اطابر رشع ىنثا ةفوصتملل كيلاملا ءارمأ ىب تاهاقناخلا بناجيو . ملسم
 اياوز ىلع هقالطإ ىف لعلو . برحلا راد ى رغثلا طابرلا لصأو . ظعولا سلاحمو تايارحلا
 ناك تاطابرلا دحأ نأ فيرطلا نمو . داهجلاب ةرمتسملا مهتلص ىلع لدي ام ذئنيح ةفوصتملا
 راسا اس حلا نهوعي ْنَم ندجي ال نمب لمارألاو تافوصتملل اصصخم
 ياوزلا هذه لكل بيرت تناكو كاسنلاو دامعلل ةيواز نيرشعو اتس كيلاملا ىبو . ةظعاو
 تسبح كلذ لجأ نمو « نوباصلاو تيزلاو ةوسكلاو ىولخلاو ةمعطألا تاهاقناخلاو تاطابرلاو
 . ةريثك فاقوأ اهيلع

 ةفوصتملا هل ىتلا ةلودلا ل قرطلا رثكت : نأ اًيعيبط ناكو
 تددعت دقو - انمدق ابك - ةيلذاشلا ةقيرطلا سسؤم ىلذاشلا نسحلا ىبأب اهلئاوأ ىف ىقتلنو
 تعرفت دقو .ةيتولخلاو ةيئافولا : :ناتقيرطلا اهمهأ اعرف رشع دحأ تغلب ىتح اهعورف
 سسؤم 7717 ةنس ىفوتملا ىقوسدلا ميهاربإب ىقتلنو . عورف ةعبرأ ىلإ اهرودب ةريخألا
 دقو ةيدححألا ةقيرطلا سسؤؤم 1160 ةنس اطنطب ىفوتملا ىودبلا دمحأبو ,ةيماهربلا ةقيرطلا

 .اعرف رشع ةتس تغلب ىتح اهعورف تددعت

 , ةيعافرلاو ةيناليحلا ةيزداقلا ناتقيرطلا - انمدق اك - نيييويألا مايأ لئاوأ فرصم تلخدو
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 عابتأ مهو ينقل نمو ع 77 ةنس ىوتملا ىمورلا نيدلا لالج عابتأ ةيولوملا نم عورف اهتلخدو

 ضئارفلا الإ ةالصلاو موصلا نم مهاءأ تاقوو ييجتاوخو مهاحلا نوقلحي اوناكو « فسوي ردنلق

 نم 'برقلاب ةرهاقلاب رصنلا باب جراخ ةيواز مهل ناكو « نوكسنتي الو نوفشقتي ال اوناكو

 ةرخأب رصمب تفرعو . ةرجهلمل 518 هنس قشمدب ناك مهروهظ لوأ نإ ىزيرقملا لوقيو « ةفارقلا .

 ةقيرطلا كلذكو 7841 ةنس ىوتملا ىدنيشقتلا دمحم عابتأ ةيدنبشقنلا ةقيرطلا كيلاملا مايأ نم

 « ةيلذاشلا ةقيرطلا نم - انفلسأ ايك- ةعرفتملا ةيتولخلا ة ةقيرطلا نيينامعلا مايأ ةغاشوا ةيشاتكبلا

 | خيشلاو « ةرجهلل 1١517 ةنس قوتملا ىركبلا نيدلا لاك فطصم رصمب اهمالعأ ةمدقم ىو.

 . عضوملا اذهريغ ىف هل ضرعنسو ءريدردلا دمحأ خيشلا ةقيرطلا ذخنأ هنعو : ىنفحلا

 نم ةعومحم وهو صاخ درو اهنم لكظ , داروألاب ضعب نع اهضعب قرطلا هذه زيمتتو

 مهمالعأو مهقرايبو ةيقوسدلا مثاعف « ءايزألاب اضيأ زيمتتو « تالاهتبالاو ةيعدألاو هلل تايجانملا

 تناكو . ءادونم ةيعافرلا دنعو « ءارمح ةيدمحألا دنع ىهو « ءاضيب ةيرداقلا مئاعو « ءارضحخ

 هنع نقلتي تح لوطت وأ رصقت ةدم همزلي خيشلا عبأتف « ةقدلا ىبتنم ةقيقد تامظنت قرطلا هذهل

 : فوصتلا ةقرخ هسبليو هذيمالت وأ هيديرمب هقحيلف « هل ديدشلا هصالخإ تبلي ىتحو « هتقيرط

 ىارعشلا لوقي كلذ ىو امان ايشالت هخيش ىف هتدارإ ىشالتت ذإ هل الع مضروب ةقروطللا ناش

 ةروص ىلع هخيش عم ديرملا ١ : .قوسدلا مهاربإ خيشلا نع القن «راوفألا حقاول » : هباتك ىف

 ةقابألا طيف لب ل د « مالكالو ةكرح ال « تيملا

 ةمدخ وأ ركذ وأ نارق وأ ملعب لاغتشا وأ ةطلاخم وأ ةلزع وأ لوخد وأ جورخ وأ رفس وأ جاوز نم

 نادلبلا ىلإ نيديرملاب نولسري اوناكو « اخيش ديرملا .حبصيو مايألا ىضمتو . « كلذ ريغ وأ ةيوازلا ظ

 ىمالسإللا نطولا ىو هنطو ىف نوريثك عابتأ ةقيرطلا بحاص خيشلل حبصي كلذبو « ىرقلاو

 . رابكلا اهخويش ةقيرط لكلو « ىربك ةقيرط بحاص وه اذإو ءريبكلا

دمتعي اوناك مهنأ ةماعلا سوفن ى ةريبك ةناكم قرطلا هذه حاتأ امم ناكو
 ةسوبحم فاقوأ ىلع نو

 ءاهقفلا لثم بتاور ةلودلا نم نوذنخأي اونوكي ملف ٠ مهاهاقناخو مهمتاطابرو مهاياوز ىلع

 « ةمكاحلا تائيحلا ىلع مهتاشاعم ىف نودمتعي اوناك نم ٠ ءارقلاو نيئثدحماو ةاضقلاو نيسردملا

 نوفقي مهلعج ٠ حضاو ىحور لالقتسا مه ناك كلذبو . اهيلع نودمتعي اونوكي ملف مه امأ

 0 - ببسب ةمواقملا هذه بعشلا بلطتي نيح مهنومواقيو ٠ ماكحلا هوجو ىف انايحأ

 مهب قلعتت ةيمالسإلا دالبلا ةفاك ىف ةماعلا لعج ام وهو . كلذ ريغ وأ بئارضلا ىف ةدايز وأ



 ل

 رعاك وك مالعاولا ما نوبسحيو مهنوشحي مهريغو كيلاملا نم ماكحلا لعج امك ٠ دردش

 نع نوبنيو فورعملاب نورمأي اوناك مهنأو طاطسفلاو ةيردنكسإلاب ةفوصتملا نم ةعاج ةأشن ىف
 تراث اذإف « كيلاملا مايأ ىف هلك اذه نورهظتسي ةفوصتملا ىرنو . انايحأ ماكحلا 00

 نيطالس ناكو « اهتروث ءارو نم ةفوصتملا ناك قالخألا ىف لالحنا وأ نايغط وأ داسفل ةماعلا

 ىاب ناموط دجن نأ مهامزل 2- ىلع لدي امو . نوديري ام مه نوذفنيو مهنوبهري كيلاملا
 دهعلا ىحراخلا ةيوعيسلا قنا خيشلا هل ذخأي نأ دعب الإ ةنطلسلا لبقي ال كيلاملا نيطالس نم ةراب

 . هرصع ىف ةاضقلاو ءاهقفلاو مالسإلا خيش ىلإ أجلي ملو فوص ىلإ اجل دقف . اعيمج ءارمألا ىلع
 فوصتلل ضرعن ملو « كيلاملا مايأ ىف هقرطو ىنسلا فوصتلا نع ثيدحلا ىف انضفأ دقو

 ا ع ل م ا رصم نأكو ٠ ضرافلا نبا دنع الإ ىسلفلا

 برو . 54٠ ةنس ىفوتملا اهلك اسو قشمد ليزن ىناسملتلا نيدلا فيفعو « ىبسلدنألا ىرتششلا لثم

 ىنغلا دبع نب زيزعلا دبع هيف ىبرع نبا بهذمو ىنسلفلا فوصتلا قنتعا ىذلا ديحولا ىرصملا ناك
 لقنيو . فوصتلاب ضغشو ديعصلا وه نكسو ءرصم هوبأ لزن ؛ عبنيي ةينسحلا ةرسألا نم ىنسحلا
 ءرصم راز نيح هيقل امبرو ٠ ىبرع نبا عابتأ نم هنأ ةنماكلا رردلا هباتكب هل ةمجرت ىف رجح نبا
 ىف ىبرع نبا بهذم نأكو 7١ ةنس قوتو ةئس ةئام وحن شاع ذإ « قشمد ىف هيلإ لحر هلعل وأ
 .رصم ىلإ اًيَرْسَم هقيرط نع هل دجو ةيهنإالا تاذلاب داحنالاو لولحلا

 نع فرحني ذحخأ نيين اهعلا مايأ ىو كيلاملا مايأ نم ةرخأب فوصتلا نأ رك ذن نأ ىغبني هنأ ىلع

 نم نيريثك 'تَعِسَو اياكت ىلا هاياوزو هتاطابرو هتاهاقناخ لوحت ببسب « ميدقلا ىوسلا هقيرط
 رعشو هتيحلو هسأر قلحمي نم مهنم ناكو . شيواردلاو بيذاحناب اومس نمو نيذوعشملاو نيلاجدلا
 نع هفارحنال « هنم ءارب هللاو , هللا ءايلوأ نم هنأو تاماركلا ىعدي نمو « هينيع شومرو هيبجاح
 ةرخأتملا ةنمزألا ىف ةفوصتملا ىلع ةلمحلا ىف نوثحابلا غلابي ال نا ىغبني لا ىلع .. نيدلا ةداكس

 اوظفاحي نأ شيوارد ريغو شيوارد اوعاطتسا نيقباسلا مهفالسأو مه مهنأ هيف كش ال امث ذإ
 اروهدت ةنمزألا رثكأ : نييناعلا نمز ىف ىتح ةينسلا هتدحو ىلع ةيضاملا ةنمزألا لاوط محلا

 ةفرعملا عساو ناكو 4177 ةنس قوتملا ىفارعشلا وه مهنمز ىف رهظ ىرصم قوص ربكأ لعلو . ارخأتو
 نباو ىبرعلا نبا أرق ذإ « ىتسلاو ىفسلفلا هيهاجتاو فوصتلاب كلذكو ةيمالسوالا مولعلاب اهقيمع
 ىنسلا فوصتلا رثآو « ةيفوصلا قرطلا باحصأ نم امهريغو ىريشقلاو ىلازغلا أرق اك ضرافلا
 ةقيرطلا اهامس اهنم ةعرفتم ةقيرط هسفنل نوكي نأ لواحو « ةيلذاشلا ةقيرطلا كلس ىف مظتناو



16 

 تاماركلاب هناميإ اهيف عاشأ « فوصتلا ىف اهرثكأ « تارشعلاب ٌدَحُت ةريثك تافنصم هلو . ةينارعشلا
 ناكو . ةكئالملاو نحلا عم هل ثدح امو هسفنل اضيأ لب ء« بسحف ةفوصتملا نم هريغل ال قراوخلاو

 مهنم لبقي ال وهف ءدح ىصقأ ىلإ ماكحلا ءازإ هتماركب رتعي هنمز لبق ةفوصتملا رابك لثم
 . « ناطلسلا دنع ةجاح كلأ ةناتسآلا ىلإ لحار وهو نيينائعلا ماكحلا دحأ هلأسو . ةيده الو الام

 ىف قربحلا لوقيو . ةفش تنبب سبني ملو مكاخلا مجوف ؟ هللا دنع ةجاح تنأ كلأ : اوت ةباحاف

 نم رمأ مي الو ةيرصملا رايدلا ىحر بطق ىنفحلا ةمالعلا ماموالا ناك» : هخيرات نم لوألا ءزحلا

 يك - ةكلاحلا نييناعلا مايأ ىف اولظ ةيفوصلا نأ كلذ ىنعمو . « هنذإبو هعالطاب الإ ةلودلا رومأ
 تورعشتسي اولظ اك « ماكحلا |0007 ىحورلا مهالقتسا نورعشتسي - ةفلاسلا مايألا فق اوناك

 : ناطلسو ةرقأ نع هلاغو تعقل ةؤازأ



 ةيملعلا ةكرحلا

 نفب قرلا دنع فقوتي ال ريثأت وهو « يدق نم ةيناسنإلا ةراضحلا ىف عساولا اهريثأتب رصم تزيم
 ءانبو ةحالملا نفو تامارهألا ءانبو راعملا نف ىلإ دتمب ذإ , تاونقلا ريبدتو عرّتلا قشو ةعارزلا
 لوأل تجسن اهنإف بسحف اذه سيلو' . ىدرَبلا قروو جيسنلاو فزلاو نداعملا تاعانصو نفسلا

 اهنإف ء بسحف اذه سيل اضيأو « ةيقينيفلا فورحلا اهْئم تُّّتَشا ىتلا ةيفيلغوريهلا فورحلا للح ةرم
 مغرلا ىلعو . ىبطلا وأ ىضايرلا وأ ىسدنحلا ملعلا ءاوس « ىملاعلا هانعم ملعلا ةأشن ىف ةوقب ةيموتما

 ةوذجلاك ةيملعلا حورلا اهيف تلظ نيحلا دعب نيحلا ىف اهنوصحو اهراوسأل ةريغملا شويجلا ماحتقا نم
 ىف ةوذجلا هذه نم اريثك اررش نيبتن نأ عيطتسنو . بارتلا نم اهيلع مكارت اهم دمحت ال ةدقتملا
 هيحانج نيب مض اخض افحتم اهيف اونب دقف « مهل ةمصاع ةيردنكسولا اوذحتا نيذلا ةملاطبلا دهع

 مضو « ةفسلفلاو نوناقلل ةثلاثو « كلفلاو تايضايرلل ةيناثو « بطلل ةسردم اهب ناك ىربك ةعماج

 . ةغل ةينانويلا نوكت نأ ىعيبطو .رثكأ وأ باتك فلأ ةئاجبرأ اهب ناك هنإ لاقي ةريبك ةبتكم اضيأ
  رصيق سويلوي ةيردنكسإلا وزغيو ءرصم خيرات نم ةرودلا كلت ى ماعلا ةغل اهسفن ىه ةلودلا

 ' ئشنيو « ةينامور ةيالو رصم حبصتو اعيرس فورظلا روطتتو . هوزغ ءانثأ ىف ةبتكملا قرحُتو '

 داليملل "841 ةنس ىلإ لصن الو . سيلوبوركألا ةعلق ىلع مويبارسلا دبعمب ىرغص ةبتكم نوي رصملا

 هعم اورمَديو هومدهو مويبارسلا مهدبعمو ةيقيرغإلا ةينثولا ةثرو ىلع ةيردنكسإلاب طبقلا روثي ىتح
 . حمقلاب مهدمانّرْخَم اهوُدَع دقف « ةيانع ىأرصم ى ةيملعلا ةكرحلاب نامورلا ىَنْعُي الو . ةبتكملا

 ةغل ىف ةدئاس ةيقيرغاالا تلظو . ةملاطبلا دهعل ةيملعلا اهتكرح نم ةريثك اياقب اهيف تلظ كلذ عمو
54 
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 لننق اهكر اشي تيذخا ودع ةر رانلا :قناباككلاو ةيقردلا7 سروقطلا قف :ةنصاخو ةطقلا انتكرا شو. ملعلا

 كلذ ىو « بطلا لاحم ىف ةصاخو ةريدألا ىف ةرشتنم تناك ىّتلا ةينايرسلا ةغللا ىبرعلا حتفلا

 مظعأ نأ دعبي ال هنأو بطلا ةساردو نايرسلا ةغل نيب صاخ لاصتا ةمن ناك دق » : رلتب لوقي

 كلت نأ كشالو « ةينايرسلا ةغللاب تناك ( داليملل ) عباسلاو سداسلا نينرقلا ف بطلا بتك

 ] )+ ةيردنكسإلا ىف سردت امئاد تناك اهءادآ ناو سانلا نيب ةعئاذ تناك ةغللا

 قاطي ال ناك ىبرعلا حتفلا ليبق رصم ىف ىنامورلا مكحلا نأ ىضاملا لصفلا ىف انب رمو

 نم مهل نيصلخم برعلا طبقلا دع كلذلو  ةظهابلا بئارضلاب مهقاهرإلو اينيد طبقلا داهطضال
 تلصح دق تناكام لك ذئنيح تقبتسا رصم نأ دكؤي ءىش لكو . ملاظلا رئاجلا مكحلا اذه رين

 نضصاعلا نب ورمع نأ نم ليق ام حيحصب سيلو . بطلا ىف امس الو « فراعمو مولع نم هيلع
 عطاقلا ليلدلاب تبثأو رلثَب لوقلا اذه ١ ضحد دقف « اهحتتفا نيح ةيردنكسالا ةبتكم قرحأ

 لبق رصيق سويلوي دهع ىف ايخحيرات تقرحأ امنإ ىربكلا ةيردنكسإلا ةبتكم نأ نم رم امل هنالطب

 ل برعلا'تانار قلعت نأ ل1 فرغ رتبكد قت انج قورة وهف رضع ىيرقتلا نوت

 ةيردنكسإالا ةبتكم قرحأ صاعلا نب ورمع ناب لوقلاف نذإو ء "”فضصنو نينرق وحنب رصم عوبر

 كرات ىتاشأ ىلا فلا نعل فار

 فكي ان اندما نب 5 « ماعتلاو ملعلا ىلإ ناكف لك ف هتمأ عفد مالسإللا نأ تورععو

 تثعبنا: هنأ ىلع لدت ة ةريثك لئالد كانه نكلو ةالولا رصع ىف رصعع ةيملعلا ةكرحلا امات افشك

 . ا ةباحصلا ضعب ذخأ رصم تحتف نأ درجمبف « ةيوق ةيبرع ةيمالسإ ةيملع ةكرح
 ف ميخرتفي اوتاكو داب منان ملاعق لع ارققإلا ياعرب كي ولحألا ضي فرش نارقلا يفلت
 نم هللا دنع امو رخآلا مويلاب ممل نيركذم مهنوظعيو « مارحلا نم لالحلا اوزيمب ىّتح لئاسملا ضعب

 نمو نيعباتلا نمو رصمل نيحتافلا ةباحصلا نم تاقبط ىملعلا دهجلا اذهب ضبنو . لجآلا باوثلا

 ءاهقفلاو نيثّدحْماو ءارقلا ءامسأب ةليوط تابثأ ىطويسلل ةرضاحملا نسح باتك ىفو . مهرثإ ىف اوءاج

 )١( ىبرعلا حتفلا ىتح ىملعلا حتف باتك ثيدح نم همدقت امو صنلا اذه ىف رظنا .

 هبتكامو 6 ةحفصب نراقو اهدعب امو 68 ص رتب 0 م#“ ص «ةيبرعلا ةمجرتلا ) رلتب فيلأت رصمل سرعلا

 ثارعلا ف فوهري ام سك ام لاقعو نماثلا لصفلا ق ا ةسرشدم نع فوهريام سك ام لاقم مجارو اهدعب امو

 . ىفانويلا دبعل ىلانويلا ثارتلا باتك ىف دادغب ىلإ اهاقتناو ةيردنكسإلا

 . ةسردملا هذه طاشن ىف لوقلا لصف دقو .« ىونب نمحرلا



 اا

 . ةينيدلا تاساردلا فلتخمب ىلوألا ةيمالسالا بقحلا ىف اوعلطضا نمم ظاعولاو

 تناك دقف « اهتالوو ةلودلا ةياعرب -رمألا لوأ ذنم - ىظحت ةيملعلا ةكرحلا هذه تناكو

 ناكو . باطخلا نب !”رمع نمز ذنم كلذ أدبو « مهنيد رومأ ىف سانلا هّقفي نم رصم ىلإ لسرت
 اوناكو . نوئشلا نم مهل دحي امف ىوتفللو مهتاموصخ ىف سانلا نيب مكحلل ةاضقلا امئاد كانه

 انه صوصن اناقلت امئادو . .ظعولا مهيلإ دنس ناكو « نيئدحم اوناك مهنم نوريثكو ءاهقفلا نم ةداع

 ل ميلعتل رصم ىلإ ءاهقفلاو نيئدحملا ضعب لاسرإب ىنعت تناك ةلودلا نأ ىلع لدت كانهو

 سانلا لعيرمع نبا ىلوم "” اعف انرصم ىلإ ل سزا(9١1-1)زيزعلا دبع نبر مع ةفيلخلا نأ كلذ

 ىتح اهب ماقأ دقو بيبح ىبأ نب "”ديزي مهنيب نم ناك ايتفلل ءاهقفلا نم ة ةثالث لسرأ ايك ٠ ع ننسلا

 1 ميسو نك وك رعبا نك اور ماج كحل اه :أ اهل ناك ةيهقف ةسردم اهب نوكو قوت

 ةبترم مهءامسأ دجن نيثدحملا ء ءاهقفلاو ءارقلا نم لابخا انف نوكتت تدخأ دقف ٠ نيومألا ءافلخلا

 دايدزاب انسسحا لوالا ىسابعلا رصعلا ىف ةوطخ انوطخ الكو . ةرضاحملا نسح ىف مهتايفو بسح

 ةلودلا اهضرفت تناك ىلا بتاورلاو تايطعألا هيكّذُي امم ناك هنأ دكؤملا نمو . طاشنلا اذه

 ظ . ةفوكلاو ةرصبلاو دادغب ىف نأشلا ناكايك « ءاملعلل اهتالوو

 ءارثلا ىف ةعس اذ ناك نم مهنم نإف ءرصم ىف ءاملعلاو ةاضقلا ىلع اييختت ةيم ةرهاو

 هيخا ىلاو ناورم نيزيزعلا دبع ناك دقف « بتاورلا ىلعا نوضاقتي اوناك ةاضقلا نا ودبيو

 « ماع لك رانيد ؟؟”فلأ ىضاقلا ىنالوحلا ةريجح نب نمحرلا دبعل ضرفي رصم ىلع كلملا دبع

 طاطسفلا ىضاقل ضرف نومأملا دهعل رصم ىلو نيح رهاط نب هللا دبع نأ ىضاملا لصفلا ىف انب ّرمو
 هعطقأ ديشرلا نوره نإ لاقيو . الئاط ءارث ايرث هيقفلا دعس نب ثيللا ناكو . موي لكريناند ةعبس

 ةئام ايونس ةنيدملا لها مامإ كلام ىلإ لسري ناكو « ريناندلا فالا هيلع ردت تناك ةريثك تاعاطقإ

 ناكو . 9ءاهقفلاو نيثدحما نم رصم ىلإ رجاهي نمو هذيمالت ىلع ارثن هلاومأ رثني ناكو .رانيد |
 ىدهأ ةثااال ارو عابرلاو لاومألا ىوذ نم 7١85 ةنس قتلا ىكلاملا هيقفلا مكحلا دع نب هللا دبع

 نيرخآ نيلجر نمو ةيناث افلأ رجاتلا ةماسع نبا نم هل ذخأو رانيد فلأ رصم لزن نيح ىعفاشلا ىلإ
 ءاملعلا نودفري اوناكرصم ىف ءايرثألاو راجتلا رابك نأ ىلع لديام كلذ فو .. 290 ةثلاث افلأ

 )١( ةرضاحملا نسح ١/ ١4١ ْ ) )84ةرضاحملا نسح ١/ 370 .
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 رصم تابيط نأكو . ( فاقوأ ) "”سابحأ ىلعألا دبع نب سنويل ناك هنإ لاقيو . مهللومأب
 مهءالمز نولصي اوناكو « ةمعنو راسي ىف نوريثك مهنم ناكف . ءاملعلا روجح ىف تّبص اهتاريخو

 . هيف اوغبنيو ملعلل اوصلخي نا ءاملعلل ايه امث . نيرسوملاو راجتلا رابكو ةلودلا مهلصتو
 ىناثلا نرقلا طساوأ ىلإ مدقتن داكن ال اننأ ىهو ةقباسلا ةرهاظلا بناجي ظحالت ةيناث ةرهاظو

 تلظ دقو «ء. ىبرعلا ىمالسإالا ركفلا ىف ةمهاسملا نم حضاو ظح رصم ءاملعل حبصي ىتح ةرجهلل

 : اهّيمني ام اهتيصخش نم اهيلإ فيضت نأو اهاعرت نأ لواحتو ركفلا اذه راثا .قلتت نرق نم رثكأ

 هقفلاو ىوبنلا ثيدحلاو ميكحلا ركذلا تاءارق قلتت ىهف « ةذملتلاو ىتلتلا ذئنيح اهيلع بلغو

 نرقلا تطسوت اذإ ىتح هلثمتتو هلك كلذ ْيسُتو . ىمالسإلا ىبرعلا خيراتلاو رابخألاو ةغللاو
 ةوقب معرتت تذخا اهنا اقح فيرطلا نم لعلو . هاقلتت امف ىوق ظحب مهست تذخا ةرجهلل ىناثلا

 ةنيدملا مامإ كلام بهذم لابقتسالو شْرَو ةءارقل امهّدعت ىه اذإف . اعيمج سلدنألاو برغملا

 ايقيرفال حوتفلا خيرات ةرم لوأل تبتك ىتلا ىه اهنإف ء بسحف كلذ سيلو .زاجحلاو
 ةريسلا بتكل امامإ تناك « دعب اهف اهنع ثدحتنس : ةيوبنلا ةريسلل ةياور تعاذأو ٠ سلدنألاو

 لصفلا ىف انب رم اك « فوصتلا سسأ عضو ىلإ ىرصملا نونلا وذ وهو اهئانبأ دحأ ذفنو « ةرطعلا
 ىف هترشنو هبهذم هنع تلمحو ىعفاشلا مامإلا نيتئاملا سأر ىلع تلبقتسا اهنأ فورعمو . ىضاملا

 . اراشتناو اعويذ ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا رثكأ ادغ ثيحب «. ىمالسإلا ملاعلا نادلب

 نم بالطلا اهدصقو ملعلا زك ارم :نم امهم ازكرم ةالولا نمز ىف رصم تحبصأ وحنلا ذه ىلعو
 ىزنف ةينولوطلا ةلودلا نمز ىلإ ىضمتو . نيفلتخنا اهئايلع نع ملعلا لمحل سلدنألاو برغملا فارطأ

 بسح ةنوّدملا نيدفاولاو نيب رصملا ءاملعلا ءامسأ كلذ روصت ام وحن ىلع ةطشان ةيمان ةيملعلا ةكرحلا

 فعلا :نولزأل نيةمعلا قو , ةرشالا نم, ناك قا ةملقلا تاعيشماو تاقرلا: خيرا
 فحاصملا قيدانص هيلإ لمحيو ىدارملا ناملس نب عييرلا هيف ىوبنلا ثيدحلا ءالمإل ٍبّنريو روهشملا

 اهنأ ودبيو « ءاملعلل هتايطعأ حضوت صوصن انيديأ نيب سيلو . ")ءاهقفلاو ءارقلا هيلإ لقنيو

 هل ررقملا نع اجراخن رانيد فلأ ةنس لك ةبيتق نب راكب ىضاقلا ىطعي ناك هنأ ىَوْرُي ذإ ةريثك تناك
 نيثدحملاو ءاهقفلاو ءارقلل ىَطْعَت تناك ةبراقم اياطع نأ دبالو . "7 ةريثك اماوعأ كلذ ىلع لظ هنأو

 - 784 ) نولوط نبا نمز ذنم رصم تذيخأو. بدألاو ةغللاو خيراتلا ةسارد ىلع نيمئاقلاو
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 ]  برغلا نماال ماعلا بالطو ءاملعلل ادصقم :حبصت نينسلا تارشعب هنمز لبق لب (ه 7
 باحصأ نم ةسمخ اهزن دقو . ناسارخو ناريإو قارعلاو ماشلا نم اضيأ لب ٠ بسحف سلدنألاو
 ةجام نباو ملسمو دوادوبأو ىراخبلا مهو « اهئالع نع ىوبنلا ثيدحلا نوبتكي حاحصلا
 ال ليدانقلا قاقز ىف لزنب ناكو « هل اًرادو انكسم اهذختاو ريخألا اهمف .ماقأو ١( ىلاسنلاو

 . مهريغو نيب رصملا نم سانلا هنع اهذمنأو 6 هنئس

 ء ملعلا بالطو ءاملعلا نم اهب لزني نم نوري : اهناكخو رض الو نم هريغو نولوط نبا ناكو

 قوتملا روهشملا رسفملاو خرؤملا ىربطلا ري + نبا نأ نم ىَوْرِي ام هوجولا ضعب نم كلذ ىلع لدي

 ةنس اهيلإ داع مث ماشلا ىلإ اليلق اهكرتو ؟97 ةنس هرمع نم نيئالثلا وحن قوهو اهزن 03١ ةنس
 نيبو هنيب ةلحرلا تعمجو « ايعفاش ناكو . هقفلاو ثيدحلا نم اهئالع ىدل امث دوزتيل 575

 سنوي نع شرو ةءارق لماح ١١ ةنس قوتملا ىروباسينلا ةميزخ نب قحسإ نب دمحم ركب ىلأ
 روب اسين : هنطوم ىلإ ىدارملا ناملس نب عيبرلاو ىفزملا : هيذيملت نع ىعفاشلا هقفو ىلعألا دبع نب
 ىنزملا نع دنقرمس ىلإ ىعفاشلا هقف لماح 7844 ةنس ىوتملا ىزورملا رصن نب دمحم اضيأو « ناسارخب
 ىلإ اعيمج اوءاج . دنسم هلو ثّدحلا فايورلا نوره نب دمحم كلذكو « هذيمالت نم هريغو

 ىلاو ناكو « مهنومي ام مهدنع قبي ملو اموي اوعمتجا مهنإ لاقبو « هخويش ىلع نوسردي طاطسفلا
 هنإ لاقيو « رانيد ةئام مهنم لك ىلإ لسرأف - نولوط نبا هنأ نظلا ربكأو - .مهرمأب معادن نعم
 قدك ناك اع انلاب اهف رصمع اوما 006 بالط ناكاذإو . (9 رانيد فلأ مهبلإ لسرأ

 . اهاملع ىلع

 نع ةانارغ ىف ىعفاشلا بهذم ترشن دق رصم نوكت ىتح ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىلإ لصن امو

 هقفت ىذلا ىزورملا نادبع قيرط نع اًضيأو رصن نب دمحمو ىروباسينلا قحسإ نب ركب ىبأ قيرط
 ىف ىتفاشلا بهذم رهظأ ىذلا وه هنإ ىطويسلا لوقيو « ناملس نب عيبرلاو فزملا ىلع
 . ىعفاشلا باحصأذيمالت مهأ نمو. هتائيب مهأن مخيراتلا اذهب نمرصم تلظو , "7 ناسارمخ
 ىذلا وه : ىكبسلا لوقي ةيفو 78 ةنس قوتملا دفمرلا# ىطامنألا مساقلا وبأ د

 قارغلاو دادغب ىف هئاول لماحو كانه بهذملا خيش هقفت هيلعو « داذغبب ىعفاشلا بتك هب ت
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 ةعرز وبأ ىعفاشلا ذيمالت نع بهذملا اهيلإ لمحف ماشلا امأ . 2 جرس نب سابعلاوبأ

 ماشلا ىفال هدعب هلوتي و « اهءاضق 3 قشمد ىلإ هلخدأ ذإ ٠" ةنس قونملا ناّمع نب دمحم

 . مل امنإ امنع ىكبسلا لوقيف زاجحلا امأو . "7 سربيب رهاظلا رصع ىتح بهذملا ىعفاش الإ رصم الو
 ةمامإلاو ةباطنللاو ءاضقلا : ةيعفاشلا ىدبأ ىف اذه انموي ىلإو ىعفاشلا بهذم روهظ ذنم حرجت

 نأ ركذيو « نييديز اونوكي نأ الإ ةيعفاش نملا لهأ نإ الئاق ىكبسلا ىضميو . "0ةئيدملاو ةكمب

 ذيمالت لضفب كلذ لكو . هاوس فرعت الف ناجيبرذأ امأو «٠ سراف ىف عاش ىعفاشلا بهذم

 قيرط نع ثلاثلا نرقلا ىف هرشن اوعاطتساو مايق ريخ هبهذم ىلع اوماق نيذلا نييرصملا ىعفاشلا

 . قرشملا ىصقأ ىتح مهديمالت

 نم كلذ روصيو عبارلا نرقلا ىف نييديشخإلا دهعل ةينيدلا تاساردلاب ةيانعلا قرصم ىضمتو

 ةقلح ةرشع سمخ نييكلالل ورمع عماج: ىف ناك هنأ نم :ديعس' نبأ ةاوزاأف هوجولا ضعب

 ىح ةيكلام تناكر صم نأ فورعمو . 27 تاقلح ثالث ةفينح ىلأ باحصألو ان

 ضعب الإ 0 قنحلا بهذملل نكي 1 ىكلاملا بهذملاو هيهذم رصم مستقاف « ىعفاشلا مودق

 زووم افا . ةدحاولا ديلا عباصأ ددع نوزواجتي الو « سابعلا ىنب دهعل اهب ءاضقلا ىلوتي ناك نم

 مهيديأ نم ءاضقلا لقتنا ىرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف انك اذإ ىتح « ةيكلاملا نم ناكف ةاضقلا

 نم ريبك ىرصم مامإ ىننحلا بهذملل حيتأو . ىكبسلا ثيدح ىف افنآ انب رم ايك ةيعفاشلا ىلإ ايئاجن

 ىتلا ىهو « لبق نم هل نكت مل ةايح رصمب هل ًايهف 07١ ةنس قوتملا ىواحطلا رفعج وبأ ؤه هتمئأ
 تاساردلا ذخأتو . ديعس نبا ركذ امك ىننحلا هقفلا اهيف سّرْدُي ىتلا ثالثلا تاقلحلا مايقل تحاتأ

 « دربملا ذيملت ريغصلا شفخألا اهمؤيو ةينولوطلا ةلودلا دهع ذنم رصمب وفلا ىف ةيوحنلاو ةيوغللا

 نويسلدنألاو ةيراغملا بالطلا اهدصقيو « ةيديشخإلا ةلودلا نمز ىف ادرطم وفلا اذه لظيو

 . وحنلاو ةغللا بتك نم كلذ ريغو هيوبيس باتكو مجاعملا اهنع نولمحيو

 مظَعي ناك هنأ كلذ ىلع اهبلعاسو ةيملعلا ةكرحلا ءامنإ ىلع ةيديشخولا ةلودلا تلمعو

 ىلع قدُفَي ناكو ةبازّتِح نبا مساب فورعملا تارفلا نب لضفلا نب رفعج ةلواطتم ةدم اهل ةرازولاب

 ناكو « ةعساشلا نادلبلا نم - ناكلخ نبا لوقي ايك - لضافألا هدصقف « مهتالص لركو ءاملعلا

 دنسم فيلأتب ىنعو ٠ . سانلا ىلع هيف هيلمب دجسملا ف سلجم هل ناكو ىوبتلا ثيدحلا ظافح نم

 )١( ىكبسلا 9/ 701١ىكبسلا (") . 731/7 رظناو ١/590.
 )7١( ةرضاحلا نسحو 197/17 ىكبسلا 548/1١ . ) )4ص ( طاطسفلا مسق ) ديعس نبال برغملا ١19 .



 ؟بو

 نيلأت ىف هناعأو ٠ هرصع ىف قارعلا ىثدحم ربكأ رمع نب ىلع ىطْقَراَدلا لحر هيلإو « هب صاخ
 قفنأو « همارك | ىف ةبازنح نبا غلابو « ةدم هيدل ماقأو نيب رصملا نم هيف هنيعي ناك نم عم هدنسم
 (١)ريفو لام هببسب هل لصحو اريثك ائيش هاطعأو ةعساو ةقفن هيلع

 مايأ نم اماع نيرشع وحن تدتما دقو هترازو لاوط رصمب ةيملعلا ةكرحلا دوقي ةبارُنِح نبا لظو
 وفلا ىف ىضمت نأ كلذ ىلع موقي هلثمو ىعيبطو « ةيديشخإلا ةلودلا ءاهتنا برق ىلإ روفاك
 هبتك تعاذ اهنمو . روهشملا خرؤملا نيسحلا نب ىلع ىدوعسملا ذئنيح رصم لزن نمو . طاشنلاو
 لب ليقو "1548 ةنس هبر , ادن ىببل ىتح اهب امقم لظو 2 بهذلا ري قو ةيحنراتلا

 م45 ةنبم

 نويمطافلا ءافلخلا لمع ذإ « ةيمطافلا ةلودلا نمز ىف اطاشنو اومن ةيملعلا 0 دادزتو

 دجن ىتح ةلودلا هذه دهع ىف تاونس ىف داكت امو ؛ ف 5 ةكرحلا هذه مفَد ىلع مهؤارزوو

 راوجب اراد محل ىنبيو ءاهقفلا نم نيثالثو ةعبسل ابتار مسري (مه885- "55 زيزعلا ةفيلخلا
 ءاهقفلا ناك له فرعن الو . ةيليعامسإلا مهتوعدل اًرقم هنوذختي اوناك ىذلا "”رهزألا عماجلا
 نيبيقف ىلإ دنسي مكاحلا هنبا دحجن اننأ ىلع ا ةيليعامسإ اعيمج
 كناشا ثلا نراك ةطماعس ىلإ اغيب: بس لوح هنا ىلع لدي امم , "9 عماجلا اذه ىف سيردتلا نييكلام

 ىلع ايرهش رانيد فلأ هرمأب ىرجي ناك هنأ سأك نب .رقلا برو راخا فو . ةيوغللاو ةحدلا

 ىربك ةيملع ةكرح دئنيح تاشن هنا ىلع لدي ام «٠ (4) -.دلحماو نيقارولاو ملعلا لهأ نم ةعاج

 رثكأو . بادآلاو مولعلا فلتخم ىف تاطوطخنا خسنل اضيأ لب ٠ بسحف ةيملعلا تاساردلل ال
 أ ةئام ىلع ديزي ام اهم ناك . رصقلا ىف ةبتككم ءاشنإب ىنَع زيزعلا نأ نم ىوري ام كلذ ىلع ةلالد

 بحاص دمحم نب ىلع "7 ىتشباشلا اهيلع مئاقلا هنيمأ ناكو . ”فلأ ىتئام ىلع ةياور ىفو « دلحي

 ىلإ بوسنملا نيعلا مجعم نم ةخسن نيثالث نم رثكأ اهب ناك هنإ لاقيو « تارايدلا باتك

 ةرهمجلا مجعم نم ةخسن.ةثامو . ىربطلا خب راق نم ةخسن نيرشع نمرثكأو « دمحأ نب ليلخل

 لبق ىح يطالب نم هدعب ءابج نمووهةبتكملا هذهب ىَسْعِيريز عملا لازامو . ديرد نبال

 رتيم مدآل ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف ةيمالسإلا ةراضحلا ( 4) موم/م 10/1١ ناكلخ نبا )١(

 . ىكاطتألا ديعس نب يحي نع القن 580/١ 0 مان /م ططخلاو م/م ىشعألا حبص (؟)

 . "19/7 ناكل نبا (1) . ١78/14 ةرهازلا موجنلا (؟)



 ف

 بهاذملا رئاس ىلع هقفلاو ىوبنلا ثيدحلا ىف تادلحملا سئافنب ىألَم ةنازخ نيعبرأ تحبصأ اهنإ

 تناك اهنأو اهلئامت بتك راد ملاعلا ىف نكي مل هنإ لاقيو ٠ لئاوألا مولعو خيراتلاو ةغللاو وحنلاو

 نما ةلئاخلا ةعاحملا مايأ ىف اهيتكو اهفحاصم ضعب عيب نم مغرلا ىلعو . ايندلا بئاجع نم

 لضافلا ىضاقلا هريزو ىدهأ نيدلا حالص نإ لاقي ىتح ٠ بتكلاب ةرحخاز تلظ اهنإف رصنتسملا

 ةدم سانلل اهنم عيبي بتكلا لألد ةروص نبا لظو « ةيلضافلا هتسردم اهعدوأ دلحم فلأ ةئام اهنم

 دقف . اعيمج طاطسفلاو ةرهاقلا تابتكمل امأ دعت ةمخضلا ةشكملا هذه تناكو . 7 نينا قم

 نم اهمزلي امب نيح ىلإ نيح نم اهنودمي نويمطافلا ناكو . بتكلل ةنازخ عماج لكب نَحْنُ تناك

 رصقلا نم لزنأ هنأ نم مكاخحلا نع ىوري ام - هوجولا ضعب نم - كلذ ىلع لدي ء تافنصملا

 نولوط نبا عماج ىلإو افحصم ١5948 طاطسفلاب صاعلا نب ورمع عماج : قيتعلا عماجلا ىلإ

 , اهالخل فحاصملا لازنإ ىلع اوّصت اًمن]و . ””بهذلاب بوتكم وه ام اهنم ناك فحصم ٠

 ةيجراخلا اهتئازخ ىلإ فلتحي ناكر صقلا ةبتكم سفنو . بتكلا نم اريثك اهعم اولزنأ مهن :أ ديالو

 . عالطالاو اهنم خسنلاو ةءارقلل 0 ءاملعلا

 بتك رصقلا نئازخ نم اهيلإ لمح « ماعلا راد ىمست ىربك ةعماج "846 ةنس ىف سس

 ىزيرقملا لوقي « لئاوألا مولعو تافسلفلاو بادآلاو ةيمالسإلا مولعلا رئاس ىلع ىوتحت ةريثك

 رضحي نم مهنمو « بتكلا ةءارقل رضحب نم مهنف , مهتاقبط فألتخا ىلع سانلا اهرضحو

 مالقألاو قرولاو ربحلا نم هيلإ سانلا جاتحي ام ابيف لعُجو « ملعتلل رضحي نم مهنمو « خسنلل
 نيمجنملاو ةغللاو وحنلا باحصأو ءاهقفلاو ءاّرقلاو نيثدحملل سورد اهب تناكو . «رباخناو

 ةنس لخدت امو . بتاورلا باللطلا ىلعو مهيلع ىرجت تناك ءالؤه لكو « ةفسلفتملاو ءابطألاو

 صخو « ىربكلا عماوجلا ىلعو ملعلا راد ىلع اهنم قافنإلل ةريبك ةّيِْقَو مكاحلا بتكي ىّتح ٠
 نأ دكرلا ىمو.د:ايوتساازانبد نيعبسو نيتئامب ملعلا راد ىف مالقألاو قرولاو ربحلاو رّصُْحلاو نيشارفلا

 اسيئر لعج هنأ ليلدب ةيليعامسإلا ةديقعلل ةوعدلل اًركرم نوكت نأ ةعماجلا هذهب ىغتبي ناك مك اخلا

 كلذ ىف دجو هنأودبيو . نامنلا نب دمحم نبزيزعلا دبعوهو ناعنلا تيب نم اهتاعد دحأ اه

 نم ةفئاط هتلحن باحصأ نم نييليعامسإلا اهئايلع ىلإ فاضأف « نيب رصملا ةنسلا لهأ ةروثب دبي ام

 ظاقح ربكأو روهشملا ىعفاشلا هيقفلا ديعس نب ىنغلا دبع مهسأر ىلعو اهيثدحمو ةنسلا لهأ ءاهقف

 )١( ططخلا (؟) ططتلا اهنع تركذ ام لكو ةبتكمل هذه ىف رظنا “1 /١145. "١5.

 ١/ 7.اهدطبامو



 با

 . دهع ىّتح ةرهاقلا ىف ةيملعلا ةكرحلاب ةضهان ةعماجلا هذه تلازامو . هنمز ىف نييرصملا ثيدحلا

 هللاب ىلعتسملا لعج نم. عنص اهف اهب فينع لدج بوشنل « اهقالغإ ىأر ذإ ىلاجلا ردب نب لضفألا ظ

 ثودح كلذ نم ىشخو « هربكي ناك ىذلا رازن هيخأ نود رصنتسملا هيأ دعب ىمطافلا ةفيلخلا
 ةعماجلا نأ ريغ . ىلعتسملا نبرمآلا هلتق لب ليقو « هولتق نأ اوثبلي مل ةيرازنلا نأريغ « ةروث

 ةلودلا ةيابن ىتح اهيف تلظ ةديدج راد ىلإ اهلقن دعب 017 ةنس تديعأ نأ ثبلت مل ملعلا راد وأ
 . ()ةيمطافلا

 رشنل اههسيسأت لوأ ىف ملعلا رادو رهزألا عماجلا. اولغتسا ةيليعامسالا ةوعدلا ءاهقف ناك اذإو

 تاساردل اًركرم لظ طاطسفلا ف صاعلا نب ورمع عماج قيتعلا عماجلا نإف ةيليعامسإلا ةوعدلا

 نييمطافلا ءافلخلل انكسم تناك امنإ تسّسأ نيح ةرهاقلا نأ ظحالن نأ دبالو . ةنسلا لهأ .

 ذئنيح طاطسفلا تناك اًنيب ٠ برغملا نم اهعم مداقلا شيجلا دونجو ةلودلا لاجر نم ايهيشاوحو
 تاساردلل ىربك ةعماج اهدجسم ناكو « نييمطافلا لوخد لبق اهنأش ناك ايك « نيب رصملا نكسم

 ةئام نيءاشعلا نيب اهب ورمع عماج ىف ىأر هنأ "9/8 ةنس اهراز ىذلا ىسدقملا ركذيو . ةينسلا

 هيف نوءارتي ةيليعامسإلا ةوعدلا ءاهقف ناك كلذ عمو . ةينسلا تاساردلاو ءارقلل (2 ةرشعو سلحي

 ىف تارضاحملا ءاقلإو ءالمإلا نولواحي مهرودب ةنسلا لهآ ذخآ امك « (9انايحأ سانلا نوتفيو

 لهأ ضعب ملعلا راد ىو رهزألا ىف نيعي نأ نم - انب رم ايك - ادب مكاحلا دحي ملو  رهزألا عماجلا
 ظ . ءاهقفلاو نيثدحملا نم ةنسلا

 ةنسلا لهأ ءاهقف نودهطضي اوناك نييمطافلا نأب لوقلا ةدح ففخي ام كلذ ىف لعلو
 دجو لجر ىلع زيزعلا دهعل ىأ ال١4 ةنس ىف ءادتعالا ددصلا اذه ىف نوركذيو « مهنوبراحيو

 بسلاب ةيليعامسإلا ةوعدلل ضرعت لجرلا نأ ببسلا نوكي دقو « 2؟”كلام مامإلا طوق هدنع

 ملف « لبخو هفس هيف ناكو « ةنسلا لهأ ءاهقف نم رفن ءامد قارأ مكاحلا نأ نوركذيو . بلثلاو
 ناكو . ةلودلا لاجرو نييليعامسإلا ةاعدلا نم نيريثك ءامد اضيا قارا لب « مهدحو مهءامد قري

 نيسحلا لتق كلذ عمو « ةدسافلا مهتديقع ىف فيلأتلاو مهترصن ىف ةيبرغملا تويبلا مهأ نامنلا تيب .

 : ملعلا رادل اسيئر هماقأ ىذلا زيزعلا دبع همع نبا هدعب ىلوو « هتاضق ريبك ناعنلا نب ىلع نب

 )١( ص ططخلا ةديدجلاو ةميدقلا معلا راد ىف رظنا ٠١6

  )"( . 78000ناكطخ نبا 7/ ٠ ططخلا رظناو 7/7١ .

 ططخلا (4) غنديل عبط ) مللاقألا ةفرعم ىف ميساقتلا نسحأ (؟) 9076/8 .



 4م

 كفس نأ ثبلي ملو ١ قرافلا ديعس نب كلام هدعب ىّلوو 40١ ةئس هلتق نأ ثبلي لو « انب رم اك

 مه نييمطافلا داهطضا ىلع ايفاك اليلد سيل ةنسلا لهأ نم ةعابخل مكاحلا لتقف نذإو .

 . نييليعامسإلا هتلود لاجرو هتاضقو هتاعد رابك نم رذيالو قبب ال ناكذإ

 (ه151-١14171) رهاظلا ةفيلخلا نأ ةنسلا لهأ ءاهقفل نييمطافلا داهطضا نم ركذي امثو

 هلع هاور باتكر خلا اذه ضقنيو . 417 ةنس طاطسفلا ىأ رصم نم ةيكلاملا ءاهقفلا "”درطب رمأ

 : لوقي هيفو . مك احلا هابأو ايلع نوهّلْوي نم ىلع ءاوعش ةلمح هيف لمح ةرهازلا موجنلا ظ578

 عظفتسملا مهلهجو 5 عنشألا مهولغب انوبسنو « اروزو لوقلا نم اركنم اندادجأو انئابا ىف اولاق»

 هلثمو . "" «لالّضلا ةرفكلا ةلهجلا ءالؤه نم ىلاعت هللا ىلإ ارينل انإو «هركذ انب قيليالام ىلإ

 ىلع نب باهولا دبع هدهع ىف رصمب لازيال ناكو . دالبلا نم مهيمني الو ةيكلاملا دهطضي ال

 اهب وتو دادغبب هلاح قيضل رصم لزن « بهذملا ىف نيدبتحْملا ةيكلاملا ةمئألا دحأ ىكلاملا ىدادغبلا

 : هضرم ىف لوقي ناكف ضرمو « اًدج دعّسو لوًتو رصع مركأ : ىطويسلا لوقي 577 ةنس

 ازكرم لازتال تناك هدعبو هلبقو رهاظلا ةفيلخلا دهع ىف رصف . « (؟ )انتم انشع امدنع هللا الإ هلإ ال

 اهنيو « ةيملعلا اهتضين ىف اوكراشيل ءاملعلا اهزتي « ةينيدلا تاساردلاو ىملعلا عاعشإلل اريبك

 ى رحبتملا ىفاوريقلا ىسيقلا بلاط ىبأ نب ىكمب الثم برضنو . داز ريخ اهنم اودوزتيل ملعلا بالط
 اهيلإ داع مث "10 ةنس اهيف ملعلا بلطي اهءاج دف 84 ةنس دولوملاو 4937 ةنس قوتملا تاءارقلا

 ةنس ناوريقلا ىلإ عجرو اهخويش نع تاءارقلا ذمخأل 1787# ةنس داع مث هدلب ىلإ عجرو 8/4 ةنس

 ئرقي سلدنألاب ةبطرق عماج ىلإ تاونس دعب ىضمو « تاءارقلا لامكتسال "4807 ةنس داع مث ه٠

 اهتذتاسأ نع تاءارقلا لمحو 410# ةنس رصم لزن قيال نادل مع وأ ةلقيوب 14 سياتل عنف

 زيزعلا دهعل رصم الزن ناليلج نايس ناملاع ناذهف . ”هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف وهو

 . اهيف شيعلاو اهب :ةماقإلا امل لفكي ام اهيف ادجوو بيترتلا ىلع مكاحلاو

 . ةنس قوتملا ىنيلاملا ديعس وبأو ”18ةنس ىوتملا ظفاح لا شاقنلا نيثدحملا رابك نم رصم لزن نممو

 ظافح ربكأ سداسلا نرقلا نم ىناثلا دقعلا ىف اهزنو 4454 ةنس قوتملا ىزجسلا رصن وبأو

 )١( ناكلخ نبا (ه) . "516 ص ( ةرهاقلا مسق ) ديعس نبال برغملا 5074/8 .
 ىف ىنادلا ذاتسأ ناكو 1 ءابدألا مجعم 50( 01/8 :ططخلا (؟)

 )*( ىبلحخا نوبلغ نب معنملا دبع : ىكم ذاتسأ هسفن وه تاءارقلا ظ . 548 / 4 ةرهازلا موجنلا
 . رصم ليزن . ١4/١" ةرضاحملا نسح (4)



/ 

 ةنس فوتملا بيدا سابعلا وبأ ةيعفاشلا ءاهقف رابك نم اهزنو . قلّسلا مامإلا .هرصع ىف ثيدحلا
 مساقلا وبأو 44١ ةنس قوتملا ىدادغبلا لضفلا وبأو "845 ةنس قوتملا ىلحلا نسحلا وبأو

 ريغصلا ىربب ألا ةيكل املا ءاهقف نم اهزنو « 818 ةنس قوتملا ىسدقملا حتفلاوب أو 417 ةنس ىوتملا قارعلا
 488 ةنس قوتملا ىلقصلا فولخم نب ليلجلا دبعو 444 ةنس ىوتملا ىسلدنألا ديلولا نب هللا دبعو

 . 85١0 ةنس قوتملا )7 ىبسافلا سابعلاوباو 878 ةنس قوتملا ىسلدنألا ىشوطرطلا ركب وبأو

 دجي نأ كا اماقمو مهل ارقتسم رصم ىف اودجو نودفاولا باللطلاو ءاملعلا ءالؤه ناو

 ءارقلاو نييكلاملاو نييعفاشلا اهئاهقفو رصم ىثدحم نم نيريثك مهءارو نإف اضيأو « اهؤانبأ كلذ

 اونلعي مل نييمطافلا نأ دكؤي امم « ةيمطافلا ةلودلا دهع ىف تاونسلا لوط ىلع تارشعلاب َنوُدَعُي

 ىح « مييلع نيدفاولا نمو اهلهأ نم نيريثك نوعجشي اوناك مهلعل لب ٠ تاساردلا هذه ةضراعم

 ف انسل انلعلو . « انتم انشع امدنع » : ةفلاسلا هتلوق ىكلاملا باهولا دبع مامءالا اهليزن لوقيل

 ةنسلا لهأ طاشن دض ةرثع رجح اوفقي ل نييمطافلا نأ ىلع نهربنل ةلدألا هذه لك ىلإ ةجاح

 محل دهشي ىدنشقلقلا نإف ىكلاملا بهذملاو ىعفاشلا بهذملا :رصم ىف ذئنيح نيعئاشلا هقفلا ىبهذمو

 راهظإ نم مهنونكميو ةعامجلاو ةنسلا لهأ نوفلأتي اوناك» :مهنع لوقي ذإ ةنّيِب ةداهش كلذب
 ىلع دجاسملاو عماوجلا ىف حيوارتلا ةالص ةماقإ نم نوعنمب الو « مهبهاذم فالتخا ىلع مهرئاعش

: : 
 مهتكلمم ىف راعشلا ةرهاظ (لبنجنب) دمحاو ىعفاشلاو كلام بهاذمو .. مهدقتعم فالخ

 ىف قحم وهو .42”هوباجأ هب مكحلا مهأس نمو كلام بهذم نوعاريو « ةفينح ىلأ بهذم فالحب

 ىف قحم ريغف لبنح نبا بهذم امأ « نييمطافلا دهع ىف رصمب طاشن هل نكي مل ذإ ةفينح ىلأ بهذم

 .امودعم نوكي داكب ةفيتح ىلأ بهذم طاشن لثم هطاشن ناكذإ ذئئيح هل طاشن تابثإ

 نيح اقحو « ةنسلا لهأ نوضرتي اوناك مهنأب نييمطافلل ةحيرص ةداهش هذه لاح لك ىلع
 , هدافحاو هئانبا ضعب هدعب اهثراوتو مههيقف ناعنلا ىلإ ةاضقلا ىضاق ةفيظو اودنسأ رصم اولخد

 هذه نوكرتي (ه 4417 - 457 ) رصنتسملا رصع ىف اوذنخأ مهنأ ودبيو . مهتعيش ضعب اهولو مث
 ىعاضقلا ةمالس نب "7دمحم هللا دبع وبأ وه ايعفاش اهيقف ةاضقلا سأر ىلع اونّيع ذإ . ةسايسلا

 اوناكاهريغو ةير دنكسإلا ىف نييعرفلا ةاضقلا نم نيريثكن أ ودبي و . 404 ةنس قوتملا هنمز ةمئ أدحأ

 ثيدح رظنلاو م17 ص ( ةرهاقلا مق ) برغملا (")) ةرضاحلا نسح نيئدحملاو ءاهقفلا ءالؤه ىف عجار )١(

 نمز ىف ةيعفاشلا ءاهقف نع ةرضاحملا نسح هباتك ف ىطويسلا . لوألا هئزج ىف مهب ةصاخ تايثأ نم هب امو ىطويسلل

 . اهدعب امو 404 / ١ نييمطافلا 87١. /# ىدتشقلقلل ىشعألا حبص 2(
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 لضفألا هنبا مث (ه 440 -438) ىلامجلا ردب ةرازولا ىلوتيو .نييكلام وأ نييعفاش

 ةنسلا 22) لهأ ناضراعي ال اناكو ءافلخلا ىلع نارجحيو رمألا ىلو ناحبصيو ( ه6١ - 4487 )

 ايعيش : ةاضق ةعبرأ نيعي ةرازولا ردب ديفح لضفألا دمحأ ىلوتي نيحو . مهدض نابصعتي الو
 لضفألا دمحأ عنص ذنم اديلقت حبصأ اذه نأ رهظيو . "ايعفاشو ايكلامو ايمامإ ايعيشو ايليعامسإ
 . ©87© ةنس عينصلا اذه

 هيلع دفاوتيو ٠ هئالمإ ىف ذخأيو رصعلا ىف ثيدحلا ظافح ربكأ ىقلّسلا ةيردنكسإلا ىف لزتيو

 ظفاحلا دهع ى رالسلا نب لداعلا ةيردنكصإلا ىلوتيو ءرصمريغو رصم نم بالطلا
 ةسردم هل ىنبو ةماركل ف ةازو رب لفتحاف ىنلسلا لثم بهذملا ىعفاش ناكو ( ه ه47- 69؟5

 ىو. "”هنمز ىف ىأ نآلا ىلإ همساب ةفورعم ىهو : ناكلخ نبا لوقي ؟ هيلإ اهسيردت لضوف

 ءارقلا نم اهيف نم ةقفن ىلع مايقلاو ىنلسلا هيقفلا ىلإ ةسردملا هذه دانسإب *انبسس ىتعألا حبص

 اهيلع نيئراطلاو اهيلإ نيدراولا نمو ةيردنكسولا لها نم اعلا ةيلطو ءاحلصلاو نيطبارملاو ءاهقفلاو

 نوكي كلذبو . نكسملاو ىونملا اهيف اعيمج محل ّدعأ هنأ.نايب 8 ع ةلغ وأ ادقن ةقفنلا تناك ءاوس

 نيدلا حالص دهع ىفالإ رصم ىف فرعت مل سرادملا نأ نم هريغو ىزيرقملا هركذ ام
 سفنو . ةيعفاش ةينس ةسردم تناكو + ةروكذملا ىفلسلا ةسردم اهب تناك دقف « 2 حيحص ريغ

 ةيملع ةسسؤم تناكذإ « دادغب ةيماظنل ناك ىذلا ريبكلا ىنعملاب ةسردم اهدعن نأ نكمي ملعلا راد

 ] 200 .نىربك

 رصم ىف اهرايد معي مالظلا ذخأو ذيدش ذاسفو لالحنا ىلإ تبتنا دق ةيمطافلا ةلودلا تناكو

 انب رم ام وحن ىلع ماشلا لحاسو سدقملا تيب ىلع بيلصلا ةلمح ىلوتسي نمزلا نم ةلفغ قو.ماشلاو

 ىلع دونجي مهيلإ لسريو ٠ بلح بخاص نيدلا رونب نويمطافلا ثيغتسيو . ىضاملا لصفلا ىف
 حالص ىبنيو « اعيرس فورظلا روطتتو ٠ نيدلا حالص هيخأ نباو هوكريش نيدلا دسأ اهسأر

 ماشلا ىف نييبيلصلا ىلع ىضقي داكيو « مكحلا ناحجلوص ىلع ضبقيو نييمطافلا مكح نيدلا

 رظتنملا ميعزلا نييرصملاو برعلل ققحيو « هتاحوتف رئاكنتو سدقملا تيب ىلع للوتسيو اليلق الإ

 ناك ذإ « ةعئار ةيملع ةضهن داق حوتفلا هذه داق ام وجت ىلعو . بيلصلا ةلمح نم دالبلا صيلختل

 ىلع هاقلتيل ةيردنكسإللا لزني هلعج امم ىوبنلا ثيدحلاب ةصاخو اهب افوغش ةيمالسإلا تاساردلل ابحم

 )١( ص برغملا 5١١ . )"( ناكلخ نبا ٠١8/1١.

 ططخلا (:4) . 78 ص رسيم نبال رصم رابخا (؟) " / ١6" ةرضاحملا نسح رظناو 7 / 505 .
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 ًأطوم خويشلا ضعب ىلع قلت هنأ ىَْرُيو ءاهقفلا ىلإ عمتسي ناكو . هربصع ىف هظافح ربكأ ىنلسلا
 حالص ناكو « ايعفاش ىنلسلا ناك انيب ؛ (7 ىكلاملا ىثوطرطلا ةيردنكصإللا هيقف ةياورب كلام .

 مهبلإ مه دقل لب ٠  نيبهذملا ءاهقفب را كا بهذملا ىعفاش هسفن نيدلا
 اهنم نيتنثا أشنأ ,« طاطسفلاو ةرهاقلاب سرادم سمخ ْئشني وه اذإف , قنحلا بهذملا ءاهقق اضيأ

 عماج راوجي ةيعفاشلا ءاهقفل ةسردم : 055 ةنس نييمطافل ءافلخلا رخا دضاعلل هترازو ءانثأ ىف

 اهب ىعفاشلا هقفلا سيردت هيلإ ضو ىذلا خيشلا مماب راجتلا نيز نبا ةسردم تيم ورمع
 ةيحمقلا ةسردملا تيمس اهنم برقلاب ةيكلاملا ءاهقفل ةسردمو « ةيفيرشلا ةسردملا مساب تفرع مت
 ديلاقم ىلع ىلوتسا اذإ ىتح « نيدلا حالص اهيلع اهفقو مويفلاب ةعيض نم اهيتأي ناك ىذلا حمقلل
 دهشم راوجم ةيناثلاو ىعفاشلا دجسم راوجي امهادحإ ةيعفاشلل نيتنثا سرادم ثالث أشنأ رصمب مكحلا
 سرادملا هذه لكل بئر هنأ مهملاو . ")ةيفويسلا تيمسو ةيفنحلل اهلعجف ةئلاثلا امأ ءنيسحلا
 ةمئألا اضيأ اهل بّئرو « ذئنيح افورعم ةداعالا ماظن ناك دقف « نيديعملاو نيسردملاو ةذتاسألا
 هتامح ىف اهيلع رمتسملا قافنإلل ةصاخلا اهفاقوأ ةسردم لكل لعجو « بالطلاو ةّموقلاو نينذؤملاو
 ةيلك هبشت تناك ةسردم لك نأكو . ةبلطلاو نيملعملل نكاسم ةسردم لكب قحلأو « هتافو دعبو

 ىرهشلاو ىمويلا قافنالل اهتينازيمو اهنكاسم ةسردم لك عف « انرصع ىف تاعماجلا تايلك نم

 « هدحو نيدلا حالص دهع ىف ال ةيبويالا ةلودلا دهع ىف ةريبك ةيملع ةرود رصم ادبت كلذبو

 مهؤارزو ناك كلذكو « ءاملع مهتلمج ىف اوناكذإ ؛ نييبويألا نم هوفلخ نيبايع ىف اضيأ لب
 ةرهاقلاو طاطسفلا ف اهوأشنا سرادم مهنم نيريثكلو « هسفن نيدلا حالص دهع ذنم مهؤارمأو

 اسمخخ اهب غلب دقو - راجتلا ضعب اهئاشنإ ىف مهعم كرتشا هنأ فيرطلاو - ىزيرقملا اهدّدع
 ةفقو نيسحلا دهشم دنع فقي مل هنإف « ةلماكر يغ هتيئاصحإ نأ ودبيو . "7ةسرده نيرشعو
 هقفلل سرادم ثالث سرادملا هذه نيب زيع نأ عيطتسنو . سرادملا ةيقبك ةسردم ناك هنأ حضوت.

 نيدلا قت هيخأ نبا اهأشنأ اهادحإ « نيدلا حالص اهأشنأ ىتلا سرادملا ءازو ىتفاشلا
 اهيلغ هفقو امم ناكو « اهيف تميقأ ىتلا لزانملا مما وهو زعلا لزانم ةسردم تيمسو هاشنهاش نب:رمع

 نع ىزيرقملا ثيدحم نراقو ٠١5/17 ناكطخ نبا (؟) ىف بوركلا جرفم باتك ف لصاو نبا كلذ قرظنا )١(
 ظ . ططخلا نم ثلاثلا ءزحلا ف سرادملا : هيدلوب لحري ناكو اهدعب امو ١ / ١48 بويأ ىب خيرات
 ما / #7 ططخلاب كلذ ىف ىزيرقملا ثيدح رظنا (9) قلسلا نم عامسلل هدعب قشمدو رصم اطلس لضفألاو زيزعلا
 . اهدعب امو / 194/57 ةرضاحملا نسح زظنا .:ةيردنكسالا ءاهقفو
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 نب ةيورألا ةلوتنلا ءارما حا اهانب ةنقر رتكلا ةنيردملا ةيئاتلاو ةرهاقلاب نآلا ةفورعملا ةضورلا ةزيزح

 هقفلل زيمن نأ عيطتسن لثملابو . 35 ةنس ىزئافلا ريزولا اهانب ةيزئافلا ةسردملا ةثلاثلاو .
 هل اهانب ىتلا ةيبحاصلا ةسردملا نيدلا حالص هل اهأشنأ ىتلا ةيحمقلا ةسردملا بنحب ىكلاملا

 ةسردملا بناحي ىننحلا هقفلل زين نأ عيطتسن اضيأو . لداعلا ناطلسلا ريزو ركش نبا بحاصلا
 ةيناثلاو « ءارمألا دحأ اهانب ةيشكزألا تيم امهادحإ نيكسردم نيدلا.حالص اهأشنأ ىتلا ةيفويسلا

 ىعفاشلا هقفلا باحصأل تينب سرادم كانهو . ءارمألا تاميرك ىدحإ اهتأشنأ ةيروشاعلا تيم
 ةيبطقلا ةسردملا لثم ىنحلاو ىعفاشلا هقفلل تينب ىرخأو . لضافلا ىضاقلا ةسردم لثم ىكلاملاو

 نمز نم ةرخآب بويأ نيدلا محن ناطلسلا ىنبيو . لداعلا ناطلسلا ةنبا ةسنؤم ةديسلا اهتأشنأ ىتلا
 نباو ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىلا بهذم : ةعبرالا بهاذملل ىريك ةسردم 5141١ ةنس ةلودلا هذه

 ناطلسلا ئشنيو . ىلبنحلا هقفلا ةساردب رصم اهيف ىَنْعُت ةسردم لوأوأ ةرم لوأ ىهو « لينح

 . هيلإ ةبسن ةيلماكلا ثيدحلا راد ًىمست ىوبنلا ثيدحلاب ىنْعُت ةسردم لوأ 577 ةنس لماكلا

 نيدلا حالص اهأشنأ ىتلا سرادملا عيمج نأ :ىدرب ىرغت نبا هدعب نمو ناكلخ نبا ظحاليو

 تاحوتفلا نم هل ناكام عمو « ةميظعلا فاقوألا نم اهل بنر ام عم «٠ همساب ةسردم اهنم مسن مل
 3 0ك

 « تاءارقلاو ريسفتلاو ثيدحلا نم ةيمالسإلا تاساردلاب ىَنْعُت تناك اعيمج سرادملا هذهو

 بهذم ىأ ىف هيقفلا نأل « ةغالبلا تاساردلا كلذكو وحنلا ريغو وحتلا نم ةيوغللا تاساردلابو

 ناك هنأل رهزألا عماجلا هؤافلخو نيدلا حالص لمهأو . تاساردلا هذه هناقتإ عم الإ هنوكت متي ال

 طاشنلا ضعب اهب لظ ىريكلا دجاسملاو ىرخألا عماوجلا نأ ريغ « ةيليعامسإلا ةوعدلا زكرم
 , ةفلاسلا هسرادم ىلع قفني ناك ايك اهالطو اهئالع ىلعو اهيلع فني نيدلا حالص ناكو « ىملعلا

 نم عماج نم امو : 91/4 ةنس هدهعل طاطسفلاو ةرهاقلا راز ىذلا ريبج نبا لوقي كلذ قو

 لضفو الإ سرادملا نم ةسردم الو سراحملا نم سرحم الو دجاسملا نم دجسم الو عماوجلا

 كلذ ىف هيلع نوهت « اهيف ىنكسلا مزليو اهيلإ ىوأي نم عيمج معي ( نيدلا حالص ) ناطلسلا
 . و ؟9لاومألا توبب تاقفن

 ىبب دقو « ةنسلا لهأ تاساردل اًركرم طاطسفلا لثم نييمطافلا دهع ىف ةيردتكسإلا تناكو
 نأ ودبيو . ىعفاشلا قلسلا-ظفاحلل اهيلع فارشإلا ضوف ةسردم - انفلسأ امك - رالسلا نبا اهيف

 . ه5 ص ( ةديل عبط ) ريبج نبا ةلحر (1؟) . ه0 / " ةرهازلا موجنلاو 7٠١7/07 ناكطخ نبا 201(
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 نمو » : لوقي ذإ ريبج نبا مالك نم مهفي ايك ةديدج سرادم ةيردنكسإالا ف أشنا نيدلا حالص

 ( نيدلا 0 هناطلس ىلإ ةقيقحلا ىف ةدئاعلا ةرخافمو ( ةيردنكسإالا ) دلبلا اذه بقانم
 لك قليف « ةيئانلا راطقألا نم نودفي ء دبعتلاو بلطلا لهأل هيف ةعوضوملا سراخن او سرااثملا
 عيمج ىف هب موقي ءارجإو هملعت ديري ىذلا نفلا هملعي مدعو هبلإ ىوأي انكسم مهنم دحاو
 اوءاج نمو اهيلع نيدلا حالص ةالو اهينبي ىربكلا رصم ندم معت سرادملا تذأو . 27 هلاوحا
 مويفلا ىف ىف ىب هيخأ نبا هاشنهاش نب رمع نيدلا قت نأ كلذ نم « هتيب ءارمأ اضيأو « هدعب
 نيا اهناورو ا ةركبم ةسردم ناوسأب تسساتو « ')ةيكلاهل ةيناثلاو ةيعفاشلل امهادحإ نيتسردم

 رصم ىف ةريبك ةدلب ولخت دكت مل هنأ ودبيو . اهب 9 ةيبيجنلا ةسردملا 5017 ةنس صوق مك اح هللا ةبه
 ذنم ةيردنكصالا ترهتشاو . دجاسملاو عماوجلا اعيمج اهب تناكو . ةسردم نم نييبويألا دهعل
 نمز رفاو ىملع طاشن هب لظو « ىلاحلا ردب هانب ىذلا نيراطعلا عماج ىمطافلا رصع
 ء انسإو صوقو طوشاو ادلاَو اطنطو ةلحناو طايمد ىف ىريكلا عماوجلا تباك لابو وعلا
 هقفلا تاساردب نادلبلا هذه ىف نونعي اوناك ءاملع نع رخنال نيح نم مجارقلا انتك ىف أرقن ذإ
 . تاءارقلاو ثيدحلاو

 ىزيرقملا اهدّدعيو ء كيلالا دهع ىف ةريثك سرادم - ةفلاسلا سرادملا بناحي - أشنتو
 اهاني ء ةسرده نيعبرأو سمخ وحن هدنع غلبتو . اهل تدِصُر ىتلا فاقوألاؤ !هئاشنإ خيرات ركذيو
 - ةعيرأ اهنم ةيعفاشلل دع دقو ؛ متاهمأو مهئاسن ضععب انانتحأو مهؤارمأو كيلاملا نبط الس
 ةيلاتخلاو ةيونزغلا : اثالث ةيفنحللو « ةيليلخلا ةيدحماو ةيقباسلاو ةيماسحلاو ةيسرييطلا 27 ةسردملا
 ناطلسلا مأ ةسردهو ىاحلاو ةيواغبقألا ةسردملا لثم نيبهذمل تينب ةفلتخم سرادمو . ةيرادنمهملاو
 امهو ةيملسملاو ةيزاجحلا ةسردملا لثمو ةيفنحلاو ةيعفاشلل اهعيمجو ةيرهاظلا ةسردملا كلذكو
 ةفلتخم سرادم ةعبرألا بهاذملل تينبو . ةيفنحلاو ةيكلامل ةيرمتوكنملا لثمو « ةيكلاملاو ةيعفاشلل

 .رصانلا دمحم هنبال ةيرصانلاو نووالق روصنملل ةيروصنملا ةسردملا لثم
 : نووالق نبرصانلا دمحم دهعل 77 ةنس طاطسفلاو ةرهاقلا راز ىذلا ةطوطب نبا لوقيو

 )١( صريبج نبا  4١ص ديعسلا علاطلا ( 4) ظ . اهدعب امو 55١ .

 ططخ سرادملا هذه نع ثيدح نم ىلي اهف رظنا (0)) , 485/7 ناكلخ نبا
)7( 

 ) )5ىزيرقملا (ةيلاجلا ةعبطم عبط ) ىوفدإلل ديعسلا علاطلا */  "6٠اهدعب امو .
 . 848ه ص
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 ةدمل هترايز دعب رئاكتت سرادملا تلظو . « اهترثكل اهرصحب دحأ طيحب الف رصمب سرادملا امأ ١

 ةفرعمل سرادملا هذه عيمج دنع فوفولا عيطتسن نلو . كيلاملا رصع لاوط نامزلا نم نينرق وحن

 روصنملل ةيروصنملو سربيب رهاظلل ةيرهاظلا ةسردملا ىه ثاالثب اهنم ىتكنو ىملعلا اهطاشن

 دقو 577 ةنس كيلاملا دهع لئاوأل اهؤاشنإ متف )١( ةيرهاظلا امأ. . رصانلا هنبال ةيرصانلاو نووالق

 ىرجاو « ىوبنلا ثيدحلاو تاءارقلا سيردتو ىننحلاو ىعفاشلا هقفلا سيردتل رهاظلا اهلعج

 بتكلا تاهمأ ىلع لمتشت ةبتكم اهب قحلأ يك مهل نكاسم اهب قحلأو اهبالطو اهتذئاسأ ىلع بتاورلا
 لافطألا نم هب نمل ىرجأو هللا باتك نيملسملا ماتيأ ظيفحتل ابتكم اهبناجب ىنبو مولعلا رئاس ىف

 اريبك اعبر ناكو « عبرلا تحن مسا مويلا فورعملا ىحلا وأ عبرلا اهيلع فقوأو ٠ ركل تايارجلا

 باحصأل نووالق روصنملا ناطلسلا اهأشنأف (9ةيروصنملا ةسردملا امأ . تيناوحلاو رودلاب اءولمم

 رك ذلل ائرقمو نيديعملا نم ةثالثو اسردم بهذه لكل لعجو 84 ةنس ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا

 ابتكم اهراوجب ىنبو « بتاورلا اهيشارفو اهتموق ىلعو اعيمج مهيلع ىرجأو « ابلاط نيسمخو مكحلا

 ءارجإ عم كلذ ىلع مايقلا نيهيقفل دنسأو ء ميركلا نارقلا نيملسملا ماتيأ نم نيتس ظيفحتل

 ايف لعج ةميظع ةبق ةسردملا هاجت ىنبو . فيصلاو ءاتشلا ىف ةوسكلاو ماتيألا ىلع تايارجلا
 لعجو . نيئرقملا عم كلذكو بالطلا نيسردملا عمو ريسفتلل اسردو ثيدحلل اسردو ائرقم نيسمخ

 نيشارفو هل نيدعاسمو اًئيمأ ال لعجو « بادآلاو مولعلا عاونأ ىتش ىلع لمتشت ةريبك ةبتكم اهيف

 اهب لعجو 7٠7 ةنس ةعبرألا ©” بهاذملل ةسردم ىنبف نووالق هابآ رصانلا ىك احو . نيباوبو

 اهئالعل ظفحب ام اهياع فقي ةيمردم ىنبي نم لك ناك لثملابو . ةريثك افاقوأ اهل دصرو ةليلج ةبتكف

 ظ ل لكاس انج ةوقحلا اوناكا اريك مهتاقفن اهبالطو

 . دجاسملاو عماوجلا اهكرشَي ناك دّقف ء كيلاملا دهعل ملعلا تاحاس اهدحو سرادملا نكت و

 هيف تلطعت ايك نيببويألا دهع لاوط ةساردلا هيف تلطعت دق تناكو « رهزألا عماجلا اهتمدقم ىو

 هيف ىلصف 558 ةنس سربيب رهاظلا بئان ىلحلا نيدلا زع امهداعأ نأ ىلإ ةعمجلا ةالص ءانايحأ

 ميكحلا ركذلا ةءارقل ةعبسو ىووبنلا ثيدحلا ءالمإل اّدحمو ىعفاشلا هقفلل اسردم هيف بترو ةعمجلا

 ةعماج ريكأ ادغف ٠ ميظعلا ىخيراتلا هرود رهزألا ذخأ ام ناعرسو . 29 ةرفاو افاقوأ كللذل دصرو

 )١( اهدعب امو . "10/9 ططخلا ةسردملا هذه ىف رظنا .
 ططخلا (*ر كولسلاو 47/7 ططخلا ةسردملا هذه ىق رظنا (؟) 457/7".

 ةرهاقلا ةعبط ) ىزيرقملل (« ١5/1١/ ططخلا (4) ١٠٠٠و اهدعب امو #/ ١١١ كولسلاو  087/1١اهدعب امو
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 عماجلا اذه ىف تاساردلاب 858 ةنس قوتملا ىزيرقملا ديشيو . ةيوغللاو ةيمالسوالا تاساردلل
 عاوناب لاغتشالاو هنيقلتو هتساردو نارقلا ةوالتب ارماع رهزالا عماج لازيال » : الئاق ةعماجلا وا

 . ركذلا قلخو ظعولا سلاحمو وحنلاو ريسفتلاو ثيدحلاو ( ةعبرألا بهاذملا ىلع ) هقفلا : مولعلا
 ىف دحي الام سفنلا حيورتو حايترالاو هللاب سنألا نم عماجلا اذه لخد اذإ ناسنإلا دجيف

 ىلع ةريثك فاقوأ هل تدصّرف « لاومألا بابرأو ءارمألاو نيطالسلا هب متهاو . 0 ©” هريغ

 ةنس '”نيجال روصنملا ناطلسلا دهع ذنم مج ىملع طاشنب نولوط نبا عماج رخزو . نينسلا رم

 ثيدحلل اسردو ريسفتلل اسردو ةعبرالا بهاذملا ىلع هقفلا ءاقلوال اسورد هيف بتر دف 4

 عماج ةرايعب ريكتشاجلا سربيب ىنُع لثمابو . ميركلا نآرقلا ظيفحتل اًيتكم هب قحلأو « ىوبنلا
 ىوبتلا ثيدحلاو ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا ءارقإل اسورد هيف "”بترو 7٠١ ةنس مكاحلا
 . ةسيفن بتك ةنازخ هب قحلاو .٠ تاءارقلاو

 قى لثئامم طاشن هب قتلي ناك اهسرادمو طاطسفلاو ةرهاقلا دجاسم ىف ىملعلا طاشنلا اذهو

 دالبلا ءاملع نم ريثك هيف رصم ءاملع كّرشَي ناك طاشن وهو . ىربكلا رصم ندمو ةيردنكسإلا
 ترعش د[ اهردص ىلإ مهمضت تذخأ لب . اهسرادم ىف مهل حسفت تذخأ ىتلا ىرخألا ةيبرعلا

 ءادعا تاراغ ءازإ امهيَمحتل ةوقب لمعت نأ ىغبني هنأو نييبرعلا ركفلاو ملعلا ءاول ةلماح اهنأ ةوقب

 ناريإ ىلع راتتلا تاراغ اريخأو ماشلا ىلع بيلصلا ةلمح تاراغو سلدنألاو ةيلقص ىلع مالسإلا

 لثومو ةييرعلا ةراضحلا ذالم نيدلا حالص دهع ذنم رصم تحبصأ ثيحب « ماشلا رايدو قارعلاو
 ءاشنإب ةعساو ةيانع ىنعت ىهف « ةريطخلا ةمهملا هذهل اهسفن تبدتنا امنأكو « اهباداو اهركفو اهمولع

 ع ةيملعلا بصانملا نم اريثك مهيلإ دنستو ةروكذملا ةيبرعلا راطقألا ءاملع لبقتست ىهو . سراذملا

 لضافلا ىضاقلا : ناريزو نيدلا حالصل لاثملا ليبس ىلع ناك دقف « ةيرازولا بصانملا انايحأو

 نم نوريثك اهزن دقف اضيأو . دلوملا ىناهبصأ ةفاقثلا قارع ىفاثلاو ىماش لوألاو « ىناهبصألا داعلاو

 نسح لثم باتك ىلإ عجري نمو . تاموكحلا فعضو مكحلا لالتخا ببسي برغملا ءاملع

 ثيدحلا ظافحو نيدهتحما ةمئألا ءامسأ نم - ىنمزلا بيترتلا ىلع - هيف ركذي امو ىطويبلل ةرضاخملا
 خيراتلاو ةغللاو وحنلا ءاملعو ءارقلا ةمئأو ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا ءاهقفو ىوبنلا

 حلاعلا ىف ةدلب قبت مل هنأ هيلإ لّيحي هريغو بطلا نم لئاوألا مولع باحصأو ظاعولاو ةيفوصلاو

 اناقوأ هل دصر هنإ ىزيرقملا لوقيو 156 / ” ططخلا () 3205 ١١/8 ططخلا )١(

 . . ةيردنكسإلاو ديعصلاو ةزيجلا ىف ةريثك . 5484/17 ةرضاحملا نسحو ١48/7 ططخلا (©)
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 ىلا بقحلا هذه ىف ملعلا بالطبو اهخويشب ةيردنكساللاو ةرهاقلا ىلإ تثعب الإ ىبرعلا ىمالسإلا
 ةيقب كلذ نع تلظ: لب 20377 ةنس كيلاملا رصع ةياهن ىلإ هىه/ ةنَسا ةيوبالا ةلودلا نم تدنتما

 ظ . نيينامعلا مايأ ق

 لك نيودتب ىبعت نأ اهبجاو نم تأر دقف . مولعلا ةياح ىق مهم رودب رصم تضبنو

 اجهم كلذل تجبّناو « هلوصاو ىبرعلا ثارتلا تاهما ةصاخو . هعايض نم افوخ فلسلا هفلخ ام

 نم ذخؤت ال ىهف « طبض قدأ اهوطبضو اهتغايص اوررَح نمع اهذخأو اهتياور قيثوت ىف اديدس
 ةقدلا ىبتنمب ليج .نع ليج اهوريو تاقثلا خوبشلا نع اعامس ذخوت لب ة ا

 . تازاجنإلا ماظن ىف فورعم وه ام وحن ىلع « اهتياورب ٌريدج هنأب خيش هل دهش نم الإ اه-وري الو

 نحنو « انايحأ حورشلا تحرشو « احورش اهيلع تعضوو « انوتم مٍلع لك بالطل رصم تعضوو
 نرقلا ذنم فلاس ملاعل نوكرتي ال حورشلا هذه ىف اوناك اهءاملع نأ انعوري ىتح نآلا اهؤرقن ال

 هبشي ام ىلإ اهيشاوحو حورشلا ضعب ليحتست كلذبو « هونؤد الإ ايأر مهنمز ىتح ةرجهلل ىفاثلا
 فاالتخاو ةنمزألا فالتخا ىلع ءاملعلا ءارا اهيف ضَرْعُت ذإ « هلوانتت ىذلا ملعلا ف فراعم رئاود

 نونف داوم عمجم ىربك فراعم رئاود ةباتكب كيلاملا دهعل ةيملعلا ةكرحلا تزاتماو . ةيبرعلا نادلبلا

 ةيفارغحلاو كلفلا مولع لوانتي وهو /77 ةنس فوتملا ىريونلل بوألا ةياهن باتك كلذ ينم « ةريثك
 ناسنإلاو راهزألاو راغلاو تاتابنلاو ديصلاو رويطلاو فحاوزلاو تاناويحلاو ىعيبطلا خيراتلاو

 ىتح ةنمزألا مدقأ نم ةيبرعلا ةلودلا خيراتو ةسايسلا نوئشو ةلودلا فئاظوو مكحلا قرطو هتاداعو

 748 ةنس ىفوتملا ىرمعلا هللا لضف نبال راصبألا كلاسم باتك ةرئادلا هذه هبشيو . ىريوتلا نمز

 ىف اهمالعأو ةيبرعلا ةلودلا خيراتو ةيتابتلاو ةيناويحلاو ةيعيبطلا مولعلاو ىبرعلا ملاعلا ةيفارغج ىف وهو
 نف لك ىف فرطتسملا » باتك ةيبدألا فراعملا رئاود بتك نمو . نينسلا رم ىلع رثنلاو رعشلا

 نارقلا ىف اباب 48 ىلع عزوم باتككلاو 848 ةنس ىوتملا ")7 ىهيشُنألا دمحأ نب دمحم « فرظتسم

 فرشلاو لدعلاو كلملا ةسايسو ةغالبلاو نايبلاو لاثمألاو مكحلاو بوألاو ملعلاو لقعلاو هلضفو

 لابجلاو راهنألاو راحبلاو تارشحلاو تاناويحلاو بسكلاو لمعلاو ةعاجشلاو لخبلاو دوجلاو

 . كلذ ريغو تاقولحملا بئاجعو

 . كيلاملا مايأ ةصاخو رصم ىلع َتِْبَص ىتلا ةرئاجلا ماكحألا أطخ روصي ام كلذ ى لعلو

 | عيمج ىف دوكرو طاطحنا نمز تناك اهنأب ةلواطتملا بقحلا هذه ىبرعلا بدآلل كه تعن ذإ
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 ةروصب 0 !ده 00 . اضقن ةقباسلا قئاقحلا ا َ ةيلقعلا دايحا بناوج

 اولمعو ٠ نييبويألا لثم نيفقثم هايس .٠ كيلا نمز ىف تدهش ام رادقمع ها

 اودصرء انو تاقكملا فةعاملابو اي اوقحلا انو ضرادلا نمااواشأ اه ةيملعلا ةضهنلا ءاكذإ ىلع

 . ةبصخ ةيملع ةايح بالطلاو ءاملعلل لفكت ةريثك فاقوأ نم اه

 كلج ها ةومتلا نم ليلق ريغ اهبيصيو فقوتت نأ ةميظعلا ةيملعلا هولا هذه ثتكيو

 اهتاضقو اهئالع نم ريثك نم ميلس حتافلا ىناثعلا ناطلسلا .اهدّرجو ءرصم نينناثعلا لفاحج
 نولملا اهماخرو اهتدمعأ نم سرادملا ضعب درجو . لوبناتسإ هتمصاع ىلإ نفسلا ىف مهدشحو

 ةمئاق تناك ىتلا ةعبرألا بهاذملا ةاضق فئاظو ىغلت ىتح 478 ةنس ىفاوت امو . ةسيفنلا اهبتكو

 ةكرخ ا ساكتنا ىلع لمع كلذ لكو . ركسعلا ىضاق مهلحم لحيو سربيب رهاظلا دهع ذنم ةرهاقلاب

 « سرابملا ضعب ىفو رهزألا عماجلا ىف دقتت اهنم تاوذج تلظ كلذ عمو ءرصمب ةيملعلا

 اهاشنا ىتلا ةيفنحلا ةيفويسلا ةسردملا ىف سردي ناك هنأ كاذ وأ ملاعلا اذه ةمجرت ىف عمسن ذإ

 ةسردملا فوا بويا نيدلا محن حلاصلا ناطلسلا اهأشنأ ىتلا ةيح اصلا ةسردملا ف وأ نيدلا حالص

 اهركذي مل سرادم قريجلا ركذيو « نووالق نب دمحم رصانلا دهع ىف تئشنأ ىتلا ةيواغبقألا
 ةبسردملا لثمو « ىررغلا ناطلسلا اهأشنأ ىتلا ةيروغلا ةسردملا لثم هططخ ىف ىزيرقملا

 سرادم تناك اهنأ نظلا ربكأو . ©0ةيف رشألاو ةيطالبنحلاو ةينابطقلا ركذ ددريو . '' ةينانسلا
 ظ ؤ . ىرخألا ىه ةطشان ٠

 ماع ناكر دابا ردص ىلع مثج ىذلا نعل حتفلا نم ةيمللا !ةكرحو رصم باصأ ام عمو
 ةيبرعلا راطقألا عيمج نم ءاملعلل اذالم تلظ رصم نإف. . اهب ةيملعلا تاساردلا دومخ ىف امهم

 رهزألا عماجلا ف ملعتللا اهيلع نودفي اعيمج ملول ةرهاقلا تلظو . طيحملا ىلإ جيلخلا نم

 هلوح قلحتي اخيش حبصأ ايملع - مهدحأ جضن اذإ ىّتح ء سرادملا ضعب ىلإ انايحأ فالتخالاو

 اهيف ملعي هدلب ىلإ عجري دقو « اهسرادمو ةرهاقلا عماوج دحأ ىفوأ رهزألا عماجلا ىف ذيمالتلا ظ

 رك ذنو . ةيمالسإ ةعماج ريكأ كيلاملا رصع ذنم حبصأ دق ناكو . رهزألا ىف هخويش ىلع نقلت ام

 ةفورعملا ةيبدألا ةعوسوملا بحاص ىدادغبلا رداقلا دبعو خرؤملا قشمدلا نولوط نبا مه.روهشم نم
 )١( (قالوب ةعبط ) ىنربحلا خيرات  1١57/1١.778و )١( هلك ءال*/١ قرحلا 277٠6
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  بحاص ىماعلا نيدلا ءاهببو « سلدنألا ىخرؤم ريكأ ىناسملتلا ىرقملاو بدألا ةنازخ مساب

 ةنس اهيلاو اشاب بغار لثم اًبيدأ افلؤم هتلاحأو نيينائعلا ةالولا ضعب رصم َْتبَّرعو . لوكشكلا
 : سورعلا جات ىنملا ىدييزلا ةرهاقلاب فلأ دقو . ةروهشم ٠ بغارلا ةئيفس » ةعوسومو

 ثارعلل ةيماح ملظملا ىنامعلا دهعلا فرصم تلظ كلذبو . ىدابازوريفلل طيحملا سوماقلا ىلع هحرش
 ى ةصاخ اهب ءىضت تناك ىلا ملعلا حيباصم لضفب : ىنرعلا ملاعلا ءاملعل ةيعارو اهم قيتملا ىبرعلا

 اسيئر هل نويناّعلا لعجو « مويلا ىلإ ىمالبسإلا ملاعلا ف ىودت هترهش تلازامو . رهزألا عماجلا

 نا ىلإ ةرجهلل ١١٠١ ةنس ذنم هخويش قربحلا دّدعيو . رهزألا خيش هنومسي اوناك هئالع رابك نم

 ] ..ةيسرفلا ةلمثللا رظاحم ىواقرغلا هللا دع خيشلا ىلإ ىهتني

 ايفارغجلا ملع - لئاوألا مولع
 لئاوألا مولع )١(
 ىسدنهلا ملعلا ءاوس ىملاعلا هانعمب ملعلا ةاشن ف تمهسا رصم نا لصفلا اذه لوا ىق اني رم

 اهملعل دهشتو . ىسدنه ىلع نم اهيف ناك امب تامارهألا اهل دهشتو « ىبطلا وأ ىضايرلا وأ

 ىلع لدت ةينوعرف تايدرب ىبطلا ملعلل دهشت لثملابو « ةفلتخم ةينوعرف ةيضاير تايدرب 2” ىضايرثا
 . "'اديعب ايقر ايقرو اهرايد ىف اشن ىىملاعلا ىملعلا امهانعمب حيرشتلاو بطلا نأ

 . ىنجألا وزغلا نم اهمهد ام الول ةيملعلا اهتكرح ىف رصم رمتست نأ نكمملا نم ناكو

 اناسل ةينانويلا تذختا نإو ةيملعلا  اهتكرح - انفلسأ ايك- ديعتست نأو ةملاطبلا رصمت نأ تعاطتساو

 « بطلاو كلفلاو ةضايرلاو ةسدنهلا تاسارد ذئنيح اهتمصاع ةيردنكسإلاب تضبنف ءاهل
 ةسردم ةيردنكسإلاب انوكم «داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ىف سديلقإ اهحرص داشف ةسدنهلا امأ
 , ؟9 ىضاملا نرقلا ىتح ابروأ ىو ةيبرعلا ىف هبتك ُسَرْدُي تلظ دقو ؛ ميظع نأش اهل ناك ةيسدنه

 هحنرشتب رهشا دقو « هبارضأو سوليفوريه دي ىلع ةريبك ةضبن هيف ةيردنكسإلا تدهشف بطلا امأو

 ظ . اهدعب امو 98 ص ىلييمودلا (7) روتكدلا ةمجرت ) ىليمودلأل برعلا دنع ملعلا رظنا (1:)

 تناروبد دول ةراضحلا ةصقو 4" ص ىقيبمودلأ (5) ( ملقلا راد - ةيبزعلا ةعماجلا رشن - راجنلا مظلل ديع ٠

 . ١57/8 (ةيبرعلا لودلا ةعماج رشن) | .اهيسيامو “ض١
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 ثحايم نم كلذ ريغو نييارشلا ةفيظو ديدحتو خملا حب رشنو رظنلا باصعأو ةيكبشلل هفصوؤ نيعلا

 تلظ ايك ءوفلا ىف ةيفسلفلاو ةيملعلا اهتكرح تلظو ٠ انفلسأ ايك ٠ نامورلا رصم ازغو . 2'”ةيبط
 . ديعصلاب دولوملا سوميلطب ذئنيح اهئايلع ريكأ نمو . مولعلا ى ىيليحلا ملاعلا ةميعز ةيردنكسولا

 ىتح ةيوامسلا مارجألا دصري لظ ثيح « ةيردنكسإلا ىلإ اًركبم هسأر طقسم
 هباتك ىف ةيفارغحجلاو ةيضايرلاو ةيكلفلا هتامولعم لجس نأ ثبلي ملو . ىداليملا ىناثلا نرقلا فصتتنم

 هعضو ىذلا بقللا سفنب مظعألا ىأ « ىطئمسجملا ٠ برعلا هامس دقو , موجنلل ىضايرلا ماظنلا ٠

 ملع ىف مظع ريثأت هريغو ىطسحملا ثوحبل ناكو ؛ 7 زجوم اهنم ىرخأ بتك هلو . نانويلا هل

 : لاقي امكر يغص سديمشرأ وهو « نوريه اناقليو . )7 برعلا دنع تايضايرلاو كلفلاو ةئيهلا

 ءاملعلا نف فورعم ريغ هخيراتو « ةيبرعلا ىلإ تمجرت اكيناكيملاو ةعيبطلاو ةضايرلا ىف لئاسر هلو

 دعب ثلاثلا نرقلا ىف هلعجم نم مهنمو « داليملا لبق ىناثلا نرقلا ىلإ هب عجري نم ني رصاعملا
 قس بهذم ىلإ داليملل 77٠١ ةنس قوتملا نيطولفأ دنع نرقلا اذه ىف رصم تذفنو . "داليا

 بطلا ىف رصم طاشن لظو ..ةديدجلا ةينوطالفألا ىمسي كلذلو « نوطالفأ ةفسلفل اًديدجت ناك
 ساج دقف . ةيردنكسالاب اهيف هماقمب فتكي ملو (م 11-7١٠ ) سونيلاج اهزن دقو . امظع
 عافتنا ريكا عفتنا هنأ هيف بيرال اممو ٠ (*”ام.داوبو ةبونلاو اهبونج لصو ىتح اهرايد لالخ

 هبتك .ةساردب تينع ةسردم هدعب ةبردنكساللا ىق كرتو ٠ رقم ل تيزتتلاو بطلا عقم

 تتناك اك ةيردتكسالا تلظو . (0) هلقتسم الصف اهمالعأل ةعببصأ ىبأ نبا دقع دقو . اهصيخلتو

 ةبروطاربمإلا تايالو نم بطلا بالط عيمج اييلإ عر نورق ةتس وحن ةملاطبلا دهع لاوط

 (50 مي ردنكسالا ىف بطلا ملعت هنإ لاقب نأ هتعارب ىلع ةلالدلل بيبطلا ُبْسَح ناكو « ةينامورلا

 دمأ نم سويتيإو لصوملاب « نيع سأر » نم سويج رس سداسلا نرقلا ىف اب بطلا ملعت نمنو

 رمأ ىذلا ىئايرسلا سقلا نرهأ عباسلا نرقلا لئاوأ ىف اهئابطأ نمو ءاضيأ لصوملاب

 ظ حراب هنأ ريغ

 قى فوهريام سكامو ١٠6/4 ةراضحلا ةصق )١(

 3 9 ىودب نمحرلا دبع روتكذلل ىنانويلا ثارتلا باتك

 808 ص قيمودلاو ٠١5/١١ ةراضحلا ةصت (؟)

 . اهدعب امو

 ةراضحلا ةصقو 107040 ص قيسمودلا (؟)

 . ١85١

 عبط ) ىطفقلل ( ىنزوزلا رصتخم ) ءاكحلا خيرات (4)
 . 17 ص (نديل

 ْ 06-50 ىلأ نبال ءابطألا تاقبط (0)

 00١.  ص ىطفقلاو ١0١ ص ( توييبب ةايحلا
 ةراضتلا هيو اهدعب امو 6 ص فوهريام سكام (6)

 . ٠6١5 ١
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 دغب قسلف طاشن ةيردنكصإالاب لظو . ةيبرعلا ىلإ ةينايرسسلا نم هباتك لقنب زيزعلادبع نب رمع

 انحوي ىحيسملا فوسليفلاو وطسرأ حراش ىوحنلا ىبحي داليملل سداسلا نرقلا ىف هلثمب نيطولفأ
 ةيملعلا :تاساردلا ىف نامورلا نمزل ةينانويلا تكرش ةيطبقلا نأ هيف كش ال امو . 2" ىمابألا

 تناكو - ةينايرسلا نأ انب ٌرمو . ةينيدلا تاساردلا ىف ةيهقف ثحابمب تدرفناو“ « ةيقسلفلاو

 سداسلا نينرقلا ىف نابهرلاو ةسواسقلا ضعب عم اهتلخد - رصم ةريدأب ىبرعلا حتفلا لبق ةرشتنم

 . داليملل عباسلاو

 مل مالسإلا نأ فورعمو « مالسإلا ءاول ىنسلفو ىملع ثارت نم اهب ناكام لكو رصم ٌلِظْيو
 نأب ةلئاقلا ةروطسألا بذك انب ّرمو . ةفسلفو ملع نم هب ام هحتف دلب ىأ قل براحي

 ةتس وحنب رصم هلوزن لبق نامورلا اهقرحأ دقف « ةيردنكسإلا ةنتكم قرحأ صاعلا نب ورمع

 نأ نم لاقي ام امأ « اليوط لظ هنأ ىلع لدنل ثارتلا اذه نابي ىف انلطأ امنإو « نورق

 هلعلف "”نارحو ةيكاطنأ ىلإ ةيردنكسالا ءاملع طاشن لقن ( ه ٠١١ - ه9 )زيزعلا دبع نب رمع

 ةيردنكسإلا نم اهئالعو اهئابطأ ضعب لقتنا ابر هنأ هروصتن نأ نكمي ام لكو « ةغلابملا باب نم

 لاقتنا نم ةعبيصأ ىلأ نبا هركذ ام امأ . فوهري ام ٍلؤقي امك ةطنزيب نم اوبرتقيل ةيكاطنأ ىلإ

 لقني نأ ضورفملا نأ وهو طيسي ببسل كشلا هروتعيف نارحو ةيكاطنأ ىلإ هيملعمو ىنانويلا ثارتلا
 . ةيكاطنأ ىلإ ال قشمد هتنصاع ىلإ ةيردنكسإلا نم ىنانويلا ثارتلا باحصأ زيزعلا دبع نب رمع

 نأ نم ميدنلا نبا هركذي ام هلوقن ال دهشيو . ىأرلا اذه ىف غلاب ةعبيصأ ىلأ نبا لعلو

 ىلإ رضحأف ةعنصلا هيمسي امكوأ ؛ ءايميكلا ملعب مها ه 417 ةنس ىفوتملا ةيواعم نب ديزي نب دلاخ

 ىف بتكلا لقنب مهرمأو ةيبرعلاب اوحصفتو رصمب نولزتي اوناك نم نانويلا ةفسالف نم ةعاج قشمد

 عنصي نأ ىعيبطلا ناكف . "7 ىبرعلا ناسللا ىلإ ىطبقلاو ىئانويلا ناسللا نم ( ءايميكلا ) ةعنصلا
 منها هنأ ةصاخخو ةيكاطنأ ىلإ ال هتمصاع ىلإ ةيردنكسإلا ءاملع لقنيف هعينص زيزعلا دبع نب زمع

 ىرصبلا هيوجرس ام كلذب فلكو. بطلا ىف ىردنكسإلا سقلا نورهأ باتك لقنب العف
 ةعبيصأ ب نبا لوقي امك ةيكاطنأ ىلإ ةيردنكسإلا ءاملع اقح لقن هنأ ولو : فورعم وه امك

 ءاملع نم نيريثك نإ لاقي نأ اقطنم روصتلا اذه نم رثكأ ناك امبرو . ةلقنب مهدحأ فلكل

 )١( ىنانويلا ثارتلا بناتك ىف فوهريام ةلاقم رظنا 11
 ص تسرهفلا ةضز . اهدعب امو 77 ص 07" .

 ةعبيصأ .نإأ نباو ةقلاسلا فوهريام ةلاقم عجار (7؟)
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 اولمح دق اونوكي نأ بلغيو « ال صاعلا نب ورمع ماحتقا عم اهوحراب نيينانويلا ةيردنكسإلا
 سيردتلا ىلوتي ناك ىذلا زيزعلا دبع نب رمع بيبط رجبأ نبا كلذ ىلع لدي امك ٠ ةعنصلا بتك ةمجرتل ةيواعم نب ديزي نب دلاخ مهاعدتسا نيذلاو افنآ نوروك ذملا نوبرعتسملا نويردنكسوللا ءاملعلا كلذ ىلع لدي . اهطاشن نم اريثك تدقف نإو « ةرمتسم لظت نأ ةيملعلا ةيردنكسإلا ةكرحل حاتا ام هئثاملع نمو هنم قب دقف كلذ عمو . ةصاخ ىنانويلا ثارتلا نم ةريثك ابتك مهعم
 ْ , ")هدي ىلع ملسأ هنإ لاقيو (هم65--569) رصم ىلع ايلاو هوبأ ناك نيح هيلع فرعت هنأ ودبيو « هتفالخ ىف همزلو هاعدتساو ةبرردنكسإالاب

 - ءاملع وأ ملاع ىرجحملا ثلاثلا نرقلا لئاوأ ىف رصمب امهفلأ ءايميكلا ىف نيباتك لييمودلأ ركذيو « ءايميكلا ملع ىف اهترهشب ظفتحت رصم تلظ لثملابو . ةيردنكسإلا كريرطب 2” نايطيلب وه هيراوج ىدحإ جالعل اروهشم ابيبط اهتم ىعدتسي (هاو8- 117١ ) ديشرلا نوره دج نأ كلذ ىلع لدي .. الابجأ بطلاب اهترهشب ظفتحت ةيردنكسإلا تلظ ايك , ءايميكلاو بطلا ىف ةصاخخو ىنانويلا ثارتلا نم ريثكب ظفتحت ىنامورلا دهعلا ذنم تلظ رصم ةريدأ نأ دكؤملا نمو
 00 . ىضاملا لصفلا ىف انيرم امك فوصتلا نزيتلا عضاو +460 ةنس ىكوحلا نونلا وذ نيبرصملا نم ءايميكلا ةفرعمب رهتشا نيبو . "5" طبقلا نم " لوقي ايك

 امنأ فورعمو . 247 تاناتسراملا ذاختاب (ه15-187) لكوتملا ةفيلخلا نمز ىقرصم أدبتو ٠
 ىسيع نب ميهاربإ هنمزل ءابطألا نم ةعبيصأ ىبأ نبا ركذيو . "هيف ءاودلا نئازخو هئابطأ دقفتو ةعمج موي لك ىف هترايزل بكري ناكو ؛ ءاسنلل مامحو لاجرلل مامح : نامامحو نيتاجملل مسق هب ناكو « رانيد فلأ نيتس هيلع قفنا اديدج اناتسرام ىثنيو ؛ نولوط نب دمحا رصم ىلوتي ام ناعرسو . ةيناث ةهج نم بطلا ميلعتل سرادمو ةهج نم تايفشتسم تناك
 ةنس نم اماع نيعيرأ وحن .ىف هفلؤي لظ امهيودأو امهجالعو امهتقلخو نينيعلا بيكرت ىف ةيافكلاو ةياهنلا باتك هلو « ىنولوطلا "”فلخ نويعلا بيبطو ىفارصنلا ليفوث نب ديعسو كريز نب نسحلاو

. 
 ميج / © رفاغملا ناتسرام : ىزيرقملا ططخ (4) رجيأ نبأ نيب طلخ دقؤ

 )١( ص ةعبيصأ ىبأ نبا ١/١

' 
 .. اهدعي امو .ممك/ ططخلا (8) 14 ص فوهريام ةلاقم رظنا .رخآ رجيأ نباو ىردنكسوللا

 ه1 ص ةعبيصأ ىبأ نبا هلبق نمو فطلخ ق رظنا (1)
. 

 اهدعب امو . 040 ص ةعبيصأ ىلأ نبا (؟)
| 

 . ١9 ص ىليمودلا (؟)
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  4عمليو ةيديشخإولا ةلودلا هاعرتو « نيينولوطلا دعب بطلاب ىنعت رصم لظتو . 07 ةنس ىلإ

 ةفلتخم ؟') 000 دا ياكل يرطب يرطلا يدوس ببال جب .

 هاعري اناتسرام ىديشخالا روفاك ئشنيو « جيرج نب ؟ساطسن ديشخإلا دهعل ءابطألا نمو

 ىف ازيمتم ابيبط ناكو ىسلابلاو « ديعن وخأ قيرطبلا نب ىسيع هدهعل ءابطألا نمو « بيبط ريغ

 ظ "9 روفاكل هفلأ باتك اهيف هلو « ةدرفملا ةيودألا ةقرعم

 ءايميكلا تلظ لثملابو ءرصم ىف ةطشان تلظ بطلا ةسارد نأ ىلع لدي ام هلك كلذ قو

 ملسأ نب عاج لماكوبأ كلذ روصي نم ريخ لعلو « تايضايرلا تلظ اضيأو « انفلسأ اك

 ىرجه لا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف شيعي ناك هنأ نونظملاو ؛ ىضايرلا هنمز ملاع « ىرصملا بساملا

 هل نأ ىليمودلأ ركذيو ىمزراوخلا هفشتكا ىذلا ربجلا ملع حقن هنأب رهتشاو ٠ عبارلا لئاوأو

 باسحلا ىف فئارطلا باتكو ةيناملألاو ةيلاطيإلا ىلإ تمجرت سمخلا اياوزلا ىوذ علضملا ىف ةلاسر

 ىلأ دنع ربجلا مساب ربجلا ملع نع اباتك ىكسنيبراكل نأ اضيأ ركذيو « ةيناملألا ىلإ هرودب مجرت دقو

 مهتم لعل « هملع ىف اوجرخت ذيمالت هل نإو ةسردم بحاص هنإ ىطفقلا لوقيو (4) لماك

 يب لوقي ذإ 585 ةنس قوت ىذلا ةسدنهلاو باسحلاب ملاعلا ىلصوملا قارمعلا دمحأ نب ىلع

 ىق بتك ةدع هلو « ىرصملا بساحلا ملسأ نب عاجش لماك ىبأل ةلباقملاو ريحلا باتك حرش هنإ

 تايضايرلا ىف اقذاح املاع ناك هنأ عاجش لماك ىلأ فيناصت لدت لاح لك ىلع . ميجنتلا

 ىملعلا اهثارت نم بنآجلا اذهب متهت ةرجهلل ىلوألا ةثالثلا نورقلا لاوط تلظ رصم نأكو . ةسدنحلاو
 . اعاجش لماكابا هيف تجتنأ ىّتح

 ىف ينانويلا ثارتلا ةمجرتب ىناثلاو لوألا ىبسابعلا رصعلا ىلاتك ىف انب رم ايك دادغب تضم اقحو

 لوحت كلذ لكو « ةيبرعلا ىلإ اهتلقتف ىدنهلاو ىسرافلا ثارتلا هيلإ تفاضأو ةفسلفلاو مولعلا

 دقو « ةريبكلا ىبرعلا ماعلا نادلن نم امهريغو ةرهاقلاو دادغب ىف ةمألل ماع ىلرع ثارت ىلإ اعي رس

 اهب ناك امل ةرهاقلا لثمت نم غليو « ربجلا ملع ىمزراوخلا ركتبا نأ تايضايرلل دادغب لثمت نم غلي

 ربج حيقنتل ىرصملا ىضايرلا ماسا نب عاجش لماكوبأ درجت نأ تايضايرلاب لصتت تافتصم نم

 هحرشب ينعي ىلصوملا ىنارمعلا دمحأ نب ىلع اذإف « هحيقنتب ةيبرعلا تائيبلا تمتهاو . ىمزراوخلا

 )١( قيصودلأ ملمأ نب عاجش ىف رظنا (4) . ه460 ص ةعبيصأ ىلأ نيا 01١+ 517
 ىطفقلاو 167 / ؛ نالكوربو . 844 ص ةعبيصأ ىلأ نبا (7؟) 011١١اء 7357 .

 . 0408 ص ةعبيصأ ىلأ نبا (9)



 0 ؤ

 . ءامدقلا هلصأبو هب هون لقتسم باتك ىف حيقنتلا اذهل هريسفتو

 نمو « نييمطافلا نمز لاوط ميجنتلاو كلفلا مولعو تايضايرلا ىف امدتحم طاشنلا لظو
 . نمو « ىسنالقلا نب هللا دبع 'ىبأو قتعلا هللا دبع نب دمحم زيزعلا هنياو زعملا دهعل نيمجنملا

 سنوي نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب ىلع نسحلاوبأ ةبطاق برعلا دنعو رصمب نييكلفلا مظعأ

 دهعل ةلصفم ةيكلف تاحول لمعب ىرخأ ةرابعب وأ ريبك جيز لمعب أدب دقو . ىرصملا فدصلا
 ملعلا راد نم امسق ناك اخض ًادصرم هل ماقأ دقو هنبا مكاحلا دهعل هجيز حيقنت ىف ذخأو زيزعلا

 ري مل هنإ ناكلخ نبا لوقيو « ماخض تادلحب عبرأ لغشي ناك هنإو 8377# ةنس هحجبز متأ هنإ لاقيو

 ةنس قوت نأ ثبلي ملو ريبكلا ىمكاحلا جيزلا هامس دقو « هنم "”لوطأ اهترثك ىلع جايزألا ىف
0 [ ْ 

 مثيلا نب نسحلا ىلع وبأ هنمزل نييقارعلا ةعيبطلاو ةضايرلا ءاملع ربكأ مكاحلا دهعل رصم لزنو
 مك احلا لبخ ىلع فقو املو .ةرهاقلا باب ىلع هئاقلل جرخو همودقي مك احلا حرفو . !؛*!ىرصبلا

 سوميلطبل ةئيهاو كلفلا ف ىطسحملا بتكي ناك هنإ لاقيو . رهزألا عماجلا باب ىلع ةّبق نكس
 ىسلفلا هغوبت ناودبيو ارانيد نيسمخو ةئامب اعيمج اهعيبيو ةسدنملا ف سديلقإ تافنصمو

 اهبو « اماع نيثالث نم رثكأل اماقمو هل انكس اهذختا ىتلا رصم ىف ققحت امنإ قيزيفلاو ىضانرلاو
 ريثأت هلو « ةينيتاللا ىلإ ايدق مجرُت دقو « ءوضلا تاساكعناو تاسدعلا ىف «ريظانملا و هباتك فلأ

 تايعيبطلا قف: ةدنع ام: لك هن 'اوذتخأو يي رضملا خم نيك دملت هيلو دعي .ىلاغ: ىلع

 سوردب ىبعت امف ىعت تناك ملعلا راد نأ نونظملاو . ةفسلفلاو بطلاو كلفلاو تايضايرلاو

 هذه لك ق ءاملعلاب نونعي نويمطافلا ءافلخلا ناكذإ « ةفسلفلاو كلفلاو تايعيبطلاو تايضايرلا
 لدي امو .رصنتسملا هنبا دهغو مكاحلا نب رهاظلا دهع ىف ةلصتم ةيانعلا هذه تلظو . بناوجلا

 ىف 2 ىأر هنأ نم ىِدَبْنَسلا نبا هيوريام ةيفسلفلاو ةيسدنلاو ةيكلفلا تاساردلا ىف طاشنلا ىلع

 ةتس ةصاخ ةفسلفلاو ةسدنهلاو موجنلا بتك نم رصنتسملا دهعل 450 اةنس ىمطافلا رصقلا ةنازخ

 )١( ص ىطفملا 5860 . ] 4١".

 )١( ص ىطفقلا 4٠١ . ) )4نم سماخلا ءزحلا ىف تلا نبا رداصم تمدقت -

89٠ 
 لص ةعبيصأ ىبأ نبا عجارو « ىلرعلا بدألا خيرات لييمودلا قدصلا نمحرلا دبع نب ىلع ق رظنا

)*( 

 ء  5١9ص لييمودلاو 4784/7 ناكلخ نباو ؟"4 / 4 نالكوريو  7١٠5اهدعب امو .

 . 45١٠ ص ىطفقلا (5) ء 185 ونيلئل برعلا دنع كلفلا خيراتو 5١ ىطفقلاو
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 لمع نم ةضف نم ىرخأ 7 ىفارغحلا سوميلطب لمع نم ساحن ةركو ءزح ةئامسمخو فالا

 ىهوبلا ةلودلا دضعل قوصلا نيسحلا ىلا

 هيلع أرق ىطفقلا 0 . كتاف نب "رش د لام ىلا ذل نرش ومر

 دهعل ىرجهلا سماخلا نرقلا نم ةرخأب نويضايرلاو نومجنملاو نويكلفلا رثاكتيو . هنامز ءالضف

 ةنس ةرضحلا ومجنم ناكو ٠ : ىزيرقملا لوقي ( ه 016 - 4417 ) ىلامجلا ردب نب لضفألا ريزولا
 ةوسكلاو موسرلاو رهش لك ىف ىراحلا مهل َقّلَطُي مهريغو ىمشيلا نباو ىبلحلا نباو نولهس ٠٠

 رك ديو «٠ تدر ب صفو ىف ركف هنأ ركذي مث « "”ةنس لك ىف مبوقتلا لمعل
 بيطخلاو شيعلا ىلأ نبا ىضاقلاو ىادسح نب رفعج وبأ نيسدنهملا نم هب لمعي ناك هنأ ىزيرقملا
 سدنهملا ىناردنكسإلا ىتاعاسلا دنس نب اجنلاوبأ خيشلاو بويأ نب ناملس نب ىلع نسحلا وبا

 نم دّدعيو .نيمجنملاو نييضايرلا باّسحلا نم مهريغ ىلإ سدنهملا ىلقصلا ميركلا دبع دمحم وبأو

 دهعل رصم لزنيو . نولهس ذيملت رصن ابأو ىعلقلاو بايد نبا مهيلإ فيضيو الوأ مهانرك ذ

 اهئارلعو اهئابداو رصم نع بتكيو « ىسلدنألا بيدألاو فسلفتملا تلصلا ىبأ نب ةيمأ لضفألا

 ساحنلا هللا قزر نييرصملا نييكلفلا نم مهركذي نممو « ةيرصملا ةلاسرلا مساب ةروهشم ةلاسر

 ىلع ابأ نيبرصملا نيسدنهملا نم ركذو « "7 ىطفقلا اهل مجرت دقو ءرضنلا نب ىلعو ىرصملا
 . 9 ىطفقلا ىف ةمجرت اضيأ هلو ء سدنهملا

 هئابطأ نمو ءرصمب نييمطافلا ءافلخلا لوأ زعملا رصع ذنم ءابطألاب ةرهاقلا جومتو
 ىميقلا هللا دبعوبأ زيزعلا هنبا ءابطأو هئابطأ نمو ء ىدوهيلا حارجلا رازاعلا نب سوم

 نيعأ نب ”نيعأو نامثع نب ©ناسيك لهسوبأو ىدلبلا دمحم نب "دمحأو (0ىسدقملا

 لثم نم هدهع ىف ءابطألا رثاكتيو مكاحلا هنبا زيزعلا فلخيو .رشقم نب ""”روصنمو
 مساقلا ىبأ نويعلا بيبطو اينالديصو ابيبط ناكو "”هيوس امو ساطسن نب ميهاربإ نب '"' قحسإ

 )١( ناملكوربو .. ه0 ص ةعببصأ ىبأ نباو 569 ص ىطفقلا . 5/١"

 . 591١/14 نالكوربو "77" ص ةعبيصأ ىلأ نبا (07) ؟مم/١ دصرلا ركذ قى ىزيرمقملا ططخ ("؟)
 . 848 ص ةعبيصأ ىلأ نبا رظناو 75١7 ص ىطفقلا (4) . اهدعي امو

 . 845 ص ةعبيصأ ىلأ نبا (9) . بيترتلا ىلع 7350/و ١85 ص ىطفقلا (*)
 . 844 ص ةعبيصأ ىلأ نبا 1٠١ . )٠١( ص ىطفقلا (5)
 044 ص ةعبيصأ ىلأ نبا )١١( . 848 ص ةعبيصأ ىلأ نبا (©)

 )١( ص ىطفقلاو 047 ةعيصأ ىلأ نبا 0 1٠١6 )١١( ص ليسوللأ 740.
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 ناوضر 2”نبا ذئنيح ءابطألا مهأ نمو . نيعلا ضارمأ جالع ىف بختنملا هلو ىلع نب "'رامع

 ةقيظولا هذه ىف لظو « ءابطألا عيمج ىلع اسيئر مكاحلا هلعجو .اه 407 ةنس قوتملا
 هيلإ مهضعب لحريو هنوبتاكي هءاملع لعج امم ىبرعلا ملاعلا ىف هترهش تودو « اماع نيسمخ وحن

 ىف هنع انئثيدح ىف انب رم امك نالْطَب نبا اهبيبط دادغب نم هيلإ لحر نممو . بطلا لئاسم ىف هترظانم
 بذعأ نالطب نبا ناك» : اههنيب انزاوم هعييصأ ىلأ نبا لوقيو « ةلسلسلا هذه نم سماخلا ءزحلا

 ةيكحلا مولعلاب أو ّبطأ ناوضر نبا ناكو « هب قلعتي امو بدألا ىف زيمأو افرظ رثكأو اظفل

 هحرش ارارم رشنو « ةينيتاللا ىلإ بطلا ىف سوتيلاج باتكل هحرش مجري دقو . « اهب قلعتي امو
 . كلفلاو ةئيهلا اع ىف سوميلطبل عبرألا تالاقملل

 دقق ٠ . ملعلا راد لضفب انشناَو « هديمالتو ناوضر نبا لضفب رصم ىق بطلا ةعانص طشنتو

 407 ةنس ىف اهنم رضحأ مكاحلا نأ اهنع هثيدح ىف ىزيرقملا ركذي ذإ ؛ اهيف سردي بطلا ناك

 ىلع لدي ام كلذ ىف نوكي دقو . ”هيدي نيب ةرظانملل قطنملا لهأ نم كلذكو ءابطألا نم ةعاج
 ناوضر نبا اورصاغع نيذلا ءابطألا نمو . ةفسلفلا نم هب لصتي امو وه اهب سردي ناك قطنملا نأ
 مولعلاو ةفسلفلاو بطلل انقتم ناكو ءرهاظلاو مك احلاو زيزعلا مايا ىف ناكو « ناملس نب ؟'' ىلع
 هذيملت ناوضر نبا اوفلخ نممو . ةفلتخم بتك بطلاو ةفسلفلا ىف هلو « ةيضايرلا

 افوغش ناكو « ةريثك لاومأ ىل اع هئانباو رصنتسملا نم لصح دقو « ىدوبيلا نسحلا نب 1 ميئارفإ

 امئاد هدنع ناك هنأب رهتشاو « ةريبك ةنازخ اهنم هيدل تناكو « اهريغو ةيفسلفلاو ةيبطلا بتكلاب

 بتكلا راحت نم ايقارع ارجات نأ ةعبيصأ ىلأ نبا ركذيو ٠ بتكلا نم ديري ام هل نوبتكي خاّسن
 ىف ىلامجلا ردب نب لضفألا كلذ غلبو « قارعلا ىلإ اهلمحب مهو « دلجم فالآ ةرشع هنم ىرتشا
 . رصم نم بتكلا هذه جرخت ال ىبح هيلع قارعلا عم قفتا ىذلا لاملاب هيلإ ثعبف « هترازو مايا

 ذيمالت نمو . دلحم قلأ ةئامسمخ ىلع لمتشت تناكو ةصاخلا هتبتكم ىلإ اهوح هنإ نولوقيو

 نوت جيرو هيلث يبل هنزل ةعبصأ نأ نبا ل ةرو هيلا ةوععر نب "9 يال ئازفإ
 ةرهاقلا قال ىمطافلا دهعلا 0 ءابطأ نع عمسن لظنو . ةئيهلاو ةيعيبطلا ةقانلقلاو قطنملا

 )١1( ىزيرقملا ططخ (*) ه48 ص ليمودلأاو 044 ص ةعبيصأ ىبأ نبا */ 7718 .
 ص ةعبيصأ ىبأ نبا 2() ماو نالكوربو .

 ةعبيصأ ىبأ نباو 44" ىطفقلا (؟)  05١ص ةعبيصأ ىلأ نبا (8) ليبمودلأاو 8507 .
 0 :ذب نم نطفتقاو هز ض نيب ىبأ نبا (5) . اهدعب امو 7081و 74١ ص
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 . ةئاملا لئاوأ ىف ىفوتملا ديعصلاب انسإ بيبط روصنم نب ”نيسحلا لثم ندملا ىف اضيأ لب ء بسحف
 هفيلات ىف أدب بطلا ىف ىفاكلا باتك هلو' برز نيعلا "”نبا ةرهاقلاب ءابطألا مهأ نمو . ةسداسلا

 ذيمالت هل ناك» : ةعبيصأ ىبأ نبا لوقيو ء دحاو ماعب هتافو لبق 041 ةنس هنم ىبتناو 0٠١ ةنس

 هذيمالت نم ةفئاط تقحلو . فّعملا نب ""رفظملب ىمسي بيبطل مهنم مجرتو « هيلع نولغتشي ةدع

 ظ ظ قو الا نمففلا

 رصحب كلفلاو تايعيبطلاو تايضايرلا باحصأو ءابطألا طاشن حضوي ام انمدق اميف لعلو

 ةوعدلا ىلع ةفسلفلاب ذئنيح نييرصملا ةلص نايب» ف ليحن نأ لواحن لو « نييمطافلا نمز لاوط
 ا ل ال ةيليعامسوالا

 ةعساتلا ةلحرملا ىلإ مهب اولصو اذإ ىتح ةوعدلا لحارم ىف ةفسلفلا مهذيمالت نونقلي اهتاعد

 دعب امو تايعيبطلا ملع نم ةفسالفلا بتك ىف ررقي,ام ىلع - ىزيرقملا لوقي امك - مهولاحا

 ىلع اولبقي مل نيب رصملا نأ دكؤملا نمو . ةيفسلفلا مولعلا ماسقأ نم كلذ ريغو ىملإلا ملعلاو ةعيبطلا
 ناك هنأ ودبيو . ناريأ نم وأ ماشلا نم وأ برغملا نم امئاد اوناك اهتاعد نأ ليلدب ةوعدلا هذه

 تايضايرللو بطلل مهتاسارد قيرط نع ةفسلفلل مهتسارد ىف لقتسملا مهطاشن نييرصملل

 محل دجيس ىطفقلاو ةعبيصأ ىلأ نبا ىف مهل انضرع نم مجارت ىلإ عجري نمو « تايعيبطلاو

 . ةريثك ةعونتم ةيفسلف تافنصم

 رايد نم نييبيلصلا درط ىف اهتيلوئسم ةوقب لمحت رصم اندجو ىبويألا رصعلا ىلإ انمدقت اذإو

 هؤافلخو نيدلا حالص اهيف أشنأ ام لضفب اهب ةيمان ةيملعلا ةكرحلا لظت كلذ عمو « ماشلا

 ضعب اناقلي هنأ كلذ ىلع لدي « لئاوألا مولعب ةلصتم ةيانعلا لظتو. . سرادملا نم نويبويألا

 ىجنوخلا نيدلا 8*1 لضفأو 51 ةنس ىفوتملا ىدمآلا فيسلا لثم ةيفسلفلا تاساردلا ىف نيعرابلا

 ق فيناصت هلو ةيمالسإلا تاساردلاو ةيفسلفلا مولعلا نقتي ت ناكو 557 ةنس قوتملا فسلفتملا

 فى نوناقلا باتك نم تايلكلا ضغب هيلع أرق هنإ ةعبيصأ يىلأ نبا لوقيو « تايعيبطلاو قطنملا

 لزع دعب "78 ةنس رصم ءاضق 57 نيدلا مجب حلاصلا ناطلسلا هآلو دقو « انيس نبال بطلا

 لعلو . مالسلا دبع نب نيدلا زع - ىطويسلا لوقي امك - ابرغو اقرش ةمئألا مامإو مالسإلا خيش

 )١( ةرضاخلا نسح ١/  04٠ص ةعبيصأ ىلأ نبا () ىوفدالل ديعسلا علاطلاو ١/0 .

  )54( 0ةرضاحملا نسحو ©«87 ص ةعبيصأ ىبأ نبا 041/1١

 .١٠«»/مه ىكيسلل ةيعفاشلا تاقبطو . 07١ ص ةعبيصأ ىلأ نبا (2(
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 اوعجشي ملو لئاوألا مولع ىف تاساردلا اوفقو مهنا أ.نم نييوبألا نع ليق ام لك ضقني ام كلذ ف
 عيمج ارا ا نور رخل ل ع م داما تدعو . اهلع

 0 مهاقلا ىلأ نب "'رصِبق وه ريبك ىضاير سدنهم نيييويألا دهع ف عربيو ٠ . ةيعفاشلا <80 ءاهمف
 تايضانرلاب 0 تاعءارقلاب ملاع اه اهبقف ناك « ديعصلاب نوفصا نم وهو +ع ةنس قوتملا
 ردحنت لازتال ىتلا ةعيدبلا ىصاعلا رهن ريعاون ةاح ر ريمأل ماقأ ىذلا وهو ٠ ىذا عاونأو قيسوملاو
 أشنأف. . اعدبم ايكلف ناكو . ةعورلا غلاب ارظنم كلذب ةفلؤم «٠ مويلا ىلإ قهاش ولع نم اهبف هايملا
  ايلاطيإب لوبان ةئيدمل ىنطولا فحتملا ىف نآلا ىلإ ةظوفحم لازتال ةميظع ةيوامس ةرك

 هذاحتاب ماهالا اذه ادب دقو . نيدلا حالص ذنم ءابطألاو بطلاب نومتبم نويبويألا ناكو
 حالص ناطلسلا رخافم نم ةرهاقلاب هاندهاش امم : ريبج نبا لوقي هيفو ةرهاقلا ىف اخض اناتسرام
 هيدل عضو ْأمُيق هل نيع هنأ ركذيو « "7 عانناو اني ةعئارلا روبصفلا نمرصف رخو ناتسراملا نيدلا
 ةلماك عجاضم ىضرملا اهذختي ةّرسأ رصقلا كلذ رضاقما ف تعضو هنإ لوقيو . ريقاقعلا نئازخ
 م نومدقيو ايشعو هك وقرا اوجا ,ةيقفشي قومك ةمدخ ميقلا ىدي نيبو ٠ ة لا
 نم رهعمو ءاسلا نيم ىقرملاب اصاخ امسق ناتسراملب نأ رك ذيو ةيودألاو ةيذغألا نم مهمزني ام
 ريبج نبا لوقيو . يدل كب اق هريص اذ ىلع نيناح اب اصاخ امسقو « نيتاجاحب لفكتي نم مدخلا
 نم ريثك ىلإ ناناتسراملا جاتحي نأ ىعيبطو . هنيعب .مسرلا كلذ لاثم ىلع رخا اناتْسَرام طاطسنفلاب نإ
 بطلل ةسردم امئاد ناك اعيمج دادغيو ةرهاقلا ىف ناتسراملا نا كحال نا :كبآلو- ءابطألا
 مهم اناقلي نم كرا انفلسأ ايك ائيدح ةرهاقلاب ىنيعلا رصقلا نأش طيضلاب . ىنشتسم ناكابك
 هتايح تلاطو نيدلا حالص مث نييمطافلا ءافلخلا مدخ» ىذلا للا نيزك ووضتللا وبا 19 قيدعلاا خيشلا
 دولا ءابطألا نم ةفئاط هترصاعو . هتافو وح رصعع نيببطتملا رئاس ( ىلع اسيئر ناكو 0 يح

 . وتملا ةعوش نب قفوملا لثمو ٠ بطلا ةعانصب هيلع نولغتشي نمل سلجم هل ناكو عيمج * "نبا لثم
 ةنس قوتملا نويعلا بيبط لاحكلا دقانلا 5 مه/١٠ ةنس قوتملا رودملا نب نايبلا ىبأو 07/4 ةنس
 هدعبو نيل عا ىف نويرصملا ءايطألا رثاكتو . 50١ ةنس قوتملا نوميم نب ىمومو 5

 ْ . 40/١ علاطلاو 047/1١ ةرضاحملا نسح رصيق ق رظنا )١(
 ىلأ نبا دوهيلا ءابطأ نم هالت نمو عيمج نبا فرظنا ( 4) | 08*20 ص لييمودلأاو 708 ص ديعسلا
 اهدعبامو ٠“ ص ليمودلأو اهدعب امو هال” ص ةعيضأ 89١ ١ ص رييح نبا ةلحر (؟)

 ] . 955 صو ةرضاحملا نسحو ©" ص ةعبيصأ ىبأ نبا (")
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 دقو ىسيقلا رفاوحلا ىبأ نبا نيدلا 2”لاجو ه44 ةنس ىفوتملا ىعاضقلا نب تاكربلا ١" ىبأ 0

 يس ى لظو ديدسلا خيشلا دعب ءابطألا ةساير نيدلا حالص نب نامع ناطلسلا هالو

 !ليفوذلا لوقو :ةرووعلا بطو دمرلا ف ارهام دمحأ نيدلا "7 تف هنبا ناكو . لماكلا دهع

 ] . تكاراكلا ةلص نع لوصقل أى كو دمرلا ماع ىف الصف ١١ ىلع ىوتحي اباتك فلأ

 'ءاسؤر نمو . ءاطألا ةساير انابحأ ىلوو ء ابويا نيدلا مجم حلاصلا ناطلسلا رصع ىلإ شاعو

 هدالوأ نإ ةعببصأ ىلأ نبا لوقيو 777 ةنس ىفوتملا ريبزلا نب نيدلا 4 نيف هاك نوبل كاطألا >

 . اهلمعو اهملع ىف نوزيمتمو لحكلا ةعانصب نوروهشمو ةرهاقلا ىف نوميقم

 ةءجرتب مهمجارت ميو . نيبوبألا دهعل نيبرصللا ءابطألا ركذ ىف ةعييصأ ىنأ نبا رمتسيو
 هرمع نم نيرشعلا ىف هنطوم حراب دقو 545 ةنس .قوتملا دلوملا ىسلدنألا ىقلاملا ءالعلا 0

 اسيئر لماكلا ناطلسلا هلعجف رصمب هاصع ىقلأو . تاتابن نم اهيف امل اسراد تيرغملا قال ةيناجبو

 ماشلاو قيرغالاو مورلا دالب ىلإ رفاس دقو « هنمزل نييتابنلا مامإ قحن وهو ٠ ةاباععلا عيمج ىلع

 ماظعا دعي ىحت وهو . نييتابنلا نم هريغو سديروقسيد هبتك ام أرقو . تابنلا عاونأل اسراد

 رثكأ هبو ةدرفملا ةيودألا 5 عماجلا باتك : ناباتك هلو ٠ ثيدحلا رصعلا لبق ةبطاق نيينالديصلا

 ف ىلا وه ناث باتك عوضولا سف سفن ىف هلو ٠ هلبق ىلديص اهوانتي مل ةئامتالث اهنم ءاود 1400 نم ْ

 تيعناتا رض ناك اذاوإ تونا :كذلا مجب حلاصلا ناطلسلل نيباتكلا مدق دقو « ةدرفملا ةيودألا

 اهنإف ةيودألا ىف نيفلاسلا هيباتك اهبيف فلؤي نأ بصخلا| ىملعلا اهوجب ىبسل ادنألا قلاملا راطيبلا كيال

 نرقلا رخاوأ ىف اهب لزنبي نأ 381١ ةنس قوتملا ىبرغملا ىشافيتلا فسوي نب دمحأل تحاتأ

 ُثبلي الو :٠ هدلب ىلإ دوعيو : ايملع اهيف نوكتيو نسلا ريغص اعفاب لاز زيال وهو . ىرجهلا سداسلا

 نداعملا ملع راتخاو ىعيبطلا خيراتلا ةساردب اًركبم ادب دقو . ءاضقلا اهم ىلوتيو رصم ىلإ دوعب نأ

 لوانتي هيفو « راجحألا رهاوج ىف راكفألا را 1 و و ةلديصلاب هتيانع عم

 ةرضاحملا نسحو 70١ ص ةعبيصأ ىبأ نبا هيف رظنا (ه ( 000 2887 ص ةعبيصأ ىلأ نبا )١(

 اهدعب امو 4١5 ص ىلييمودلاو 9 . 884 ص ردصملا سفن (؟)

 ناروتكدلا ةرهاهتلا ىف « راكفألا راهزأ و هباتك رشن (5) ء 777 ص لييمودلأاو ه86 ص ةفيبضأ ىلأ نبا ()

. 
 ةماعلا هي رصملا ةئيهلاب ىجافخ ويسب دومحمو فسوي دمحم

 . عجارم نم اهبامو اههتمدقم :هيف عجارو . باتكلل . 8856 ص ةعبيصأ ىبأ نبا (4)
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 هصاوخو :هنوكتو هندعم نع ثدحتيو « قيرغمالا ةفسالف نم هريغ وأ سونيلاج هركذ ام الثم

 ىف ةكلبتلا نم ذقنملا ١ هباتك فراعملا هذهبب لصتيو « ةيبطلا فراعملا ىف لخدي دق ام « هعفانمو
 لماكلا ىهذلا ةرعب نب ""روصنملا لماكلا ناطلسلا دهع ىف اناقليو ٠١. ةكلهملا و و
 اهتيفصتو نداعملا دادعإ نع ثدحتي هيفو « ةيرصملا دوقنلا,برضل ةيلمعلا رارسألا فشك  هباتكو
 . نيفظوملا نم اب نم 57-5 دوقنلا كس راد لوانتيو « دوقنلا كس ىف اهلاعتسا قرطو

 لظتو « برغلاو قرشلا نم ءاملعلا اهزني لظيو « كيلاملا نمز ىف ةيملعلا امتدابق رصمل لظتو

 سمش لثم اهب تالوقعملا ءاملعو اهتفسلفتم نم "”ادشح ىطويسلا ركذيو ٠ (9 ةفسلفلاب ىنعت
 ٠7١١ ةنس قوتملا ىرابنرابلا نيدلا جات ةدملتو 8 ةنس قوتملا نانيضألا دوم عر دم ةيدلا

 نيدلا ءالعو 744 ةنس قوتملا ىفاهيصألا نمحرلا دبع نب دومحم ءانثلا ىبأ نيدلا سمشو
 ىفوتملا فرش نب دمحم نيدلا زع ةعابج نباو 784٠ ةنس قوتملا قوقرب ةسردمب سردملا دمجأ نب ىلع

 . 8078 ةنس قوتملا ناملس نب دمحم نيدلا ىجع ىجّيفاكلاو 414 ةنس

 كليب ىعيبطلا خيراتلاب مها نممو « تايضايرلاو تايعيبطلاب نولغتشي نيب رصملا نم ريثك لظو
 : ليبمودلأ لوقيو « راجحألا ةفرعم ىف راجتلا زنك» هباتك 58٠١ ةنس ىلاوح فنص ىذلا قجبقلا
 قرطو نيحالملا دنع ةلصوبلا لامعتسال احيضوت هيف دجن ذإ ةصاخ ةيمهأ باتكلا اذهل»

 ىلإ امبر ء كلذ نم مدقأ خيرات ىلإ عجرت اهب برعلاو نييرصملا ةفرعم نأ نظيو , « ؟) اهلاعتسا
 ىداحلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىلإ ابر لب . ىداليملا رشع ىاثلل لباقملا ىرجهلا سداسلا نرقلا

 اهفاشتكا تلجس ّىّبلا ىه رصم نأ مهملاو . ىرجهلا سماخلا نرقلل لباقملا ىداليملا رشع
 ىف ةحالملاب اهاغتشا لضفب اهتْعَّنَّصو , اهعنصل تّدعأ ىتلا ىه اهنأ نظلاربك أو . كليب اهملاع دنع
 ىف نوحوريو نودغي كيلاملا رصغ ىف اهوحالم ناكو . ميدق نم رمحألاو طسوتملا نيرحبلا

 مهوزغو ايلاطيإ ىفاوم عم مهتراجت نع فورعم وه ام وحن ىلع انايحأ وزغلاو ةراجتلل نيرحبلا
 فاشتكا زمري لاح لك ىلع . كيلاملا مايأ نم ةرخأب نما ئطاوش نم نييلاغتربلل مهدرطو صربقل

 )١( ص لييسوتلا هيف رظنا 08 #1١ )*( ىطويسلل ةرضاحملا نسح رظنا ١ /  978اهدعبامو .

 ) .)7نايح ىبأل طيحما رحبلا عجار 144/8 -  16١ص لقييمودلا (4) ىف  5١4اهدعبامو .
 ةيأ سنوي ةروس ريسفت 3٠ .
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 ىسوم نب '''دمحم اهم اناقليو . ةيضايرو ةيعيبط اهيف ةيملعلا فراعملا طاشن ىلإ ةلصوبلل رصم

 ] مجعم « ىربكلا ناويحلا ةايح » اهامس ىلا ناويحلا ماع ىف هتعوسومو 80 ةنس قوتملا ىريمدلا

 ظ 51 ةيبطلاو ةيملعلا هصئاصخ ناويح لك عمو « هعاونأو هئامسأ بسح ايدج بترم ناويحلل

 وهو « ءارعشلاو ءابدألاو تحل ءاملعلا ضعبل مجارتوراعخالاو لاثمألاو ىوبنلا ةينتلا نب

 . ةيزيلجن الا ىلإ مجرتمو نيدلحي ى عوبطم

 نيطالس اهداش ىتلا ةينبألا ةرثكل « اديعب ايقر ةسدنهلا نم هعبتي امو رامعملا ف كئنيح ىقتراو

 ل ام ةيرصملا رايدلاب همايأ ىف ىنب » : ىدرب ىرْغَت نبا لوقي هينابم فو « سربيب رهاظلا ذنم كيلإملا

 تاناخلاو عابرلاو ةينبألا نم بويأ ىنب كولم الو (نييمطافلا ) نيب رصملا ءافلخلا مايأ ىف َنْب

 نم نورثكي نووالق ةصاخو هدعب نيطالسلا ىلاوتو .« ("'تاماهلاو دجاسملاو رودلاو ريساوقلاو

 ىف هراثا ىرن لازنال امم نوعراب نويرصم نوسدنهم هيلع موقي ناك كلذ لكو « ةعئارلا ةينبألا

 فوقرب ناطلسلا دهعل عراب ىرصم سدنهمب ىواخسلا هونيو  ةيقابلا مهدجاسم

 رثاعلا ىف هيبا ىلعو هيلع لوعملا ناك» : لوقيو « ىولوطلا نيدلا سمش وه (ه801-1084)

 ريبك ىضاير مهنم رهشيو « كلفلاو تايضايرلاب نونعي نوي رصملا.ءاملعلا لظو . "7 ةيناطلسلا

 بتك هلو . ىرجهلا عساتلا نرقلا ءاملع نم ىضرفلا 247 مناهل نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش وه
 ىسا ىلإ بلاطلا دشرم باسحلا ىف اهنم « نالكورب امتاطوطخم ركذ ربحخلاو باسحلا ىف ةريثك
 تاطوطحم ضعبو هل حورش ضعب ةيرصملا بتكلا راد ىفو . راشتنالا عساو ناك « بلاطملا

 . ةيضايرلا مكاهلا نبا بتك نم ةفلتخم

 نبا لثم نوريثك هيف جرخت دقو ء بطلا سيردتل دهعم ريكأ َدَعُي نيدلا حالص مأشنأ

 لمتشي ذإ سيفن باتك وهو « ءابطألا تاقبط باتك بحاص 554 ةنس قوتملا ةعبيصأ ىبأ

 هوضلاو ٠١4/17 تارذشلا ىف مئالا نبا رظنا (8) هءوضلاو 44 / ١ ةرضاحملا نسح ىريمدلا ىف عجار )١(

 ناملكوربو 017 :« لييمودلأو 4494 مقر " عماللا رسبلاو 4/1٠/ بهذلا تارنشو 64 مقر .. عماللا

 . 776/3 (ةيناملألا ةعبطلا ) فراعملا ةرئادو 007 ص ليضودلأاو 3077/7٠ ملاطلا

 514 / 1 ةرهازلا موجنلا ىف ةعبييصأ ىبأ نبا عجار (©) . ةيمالسإلا

 ( سرهفلا رظنا) قلييمودلأ اضيأو 5717/2« تارذشلاو . 1945/1 ةرهازلا موجنلا (؟)

 . ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو . 55١/1١ عماللا ءوضلا (")
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 رهاظلاب نّيفتْلم اوناك نيذلا ءابطألا هيلإ مضن نأ نكميو ٠ برع بيبط ةئاعبرأ وحن ةمجرت ىلع
 .نازضتلا ةقلطما لا قيدللا ؟"؟قنكوو ىسيقلا نيدلا حتف نب نيدلا 17 فايع للم سرا

 - اخض اناتسرامب ئشنيف ( ه 584 - 5178 ) نووالق روصنملا سرييب دعب ةنطلسلا نينا تيباعو

 كلذ ىلإ قام مل هيف نووالق هطرش امو هفاقوأو ناتسرامبلا اذهو » : ىدرب ىرغت نبا هيف لوقي
 اهنقو + تاسكلاب ىظرملل اهنق + ةزيك امامنا ةلغج نقو « ©” ابرغ الو اقرتك ايدو اعدق دخا

 ةيودألل ةنكمأو « ءاسنلل امسق هيف لعجو ء لاهسإ هب نمل امسقو ٠ ىحرجلل اممقو « هاضرمو دمرلل
 تاشارفو لاجرلا ةمدخل نيشارف هيف لعجو . ليصاحملل ىرخأو ماعطلا دادعمل ةنكماو « اهبيكرتو

 هلك كلذ نم مهأو . شرف نم هيلإ جاتحت ام لكب اهّدماو ىضرملل يو هاج نك

 ناك كلذبو . (؛9 بطلا بالط ىلع هسورد اهيف قلي ىك « هئابطأ سيئرل ةعاق هيف لعج هنا

 ةنطع اناغ نميز ا معتم نووالاق ةافودتني ةلظرلفي ترا هنته اق قو. 6 اعميظا ةنلكو قس اطيراملا

 ديا دعا دقو. تشات دع كعصاولا :دعف ةووالق تع نعناسرأملا انآ: ::لاظا ةردبهلل الك

 . « موي لك رانيد فلأ ناك ( هتاقفن ) هابْجَم نأ ركذيو . هر ضخم لاا ةيود لاو قفاز" قف

 ةسردم انركذ ايك هناتسراع ةقحلم تناك ىّيلا بطلا ةيلك بناجم نووالق دهع ى اناقلتو

 راملا ةقيلح ىبأ نب دمحم نيدلا بذهم بيبطلا اهئشنم ىلإ ةبسن ةيبّذهملا 9 ةسردملا تيمس بطعلل
 ىلأ نبا لوقيو . ادمحم ىمسو همايأ ىف ملسأو هيبأ عم همدخ دق ناكو . سربيب دهع ىف هركذ

 لصحو ةيئزحلاو ةيلكلا اهماسقأ روصو ةيبطلا ةعانصلا هيبأ ىلع أرق هنإو 77١ ةنس هدلوم : ةعيبصأ

 دجاسملا ىف سردي ناك هنأ ذئنيح بطلا ةسارد راهدزا نم غلبو .. « ”ةيلمعلاو ةيملعلا اهيناعم
 هيف بتريو .٠ نولوط نبا عماج رمعي (ه597-05510) نيجال ناطلسلا دجن ذإ « ةيءماجلا

 بتر كلذ بناجيو « ىوبنلا ثيدحلل اسردو ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلل - انب رم ايك - اسورد
 زيدلا ©9سمش بيبطلا نماثلا نرقلا ىف هنمز دعب هيف اوسَّرد نممو « ”بطلل اسرد هيف
 . 7/5 ةنس قوتملا ىرصملا نمحرلا ديع نب هللا دبع نب دمحم

 0/١. .اهزيه لع ةعييصأ :قأ نبا 613
 . 0901/8 ىزيرقلل ططخ (5) . 860 ص ةعبيصأ هنأ نبا (7)
 . 248 ص ةعبيصأ ىبأ نبا 407) ظ . 737037 /0 ةرهازلا موجتلا (")

 . 4١ه “* ىزيرقملا ططخ (8) 885/17 ىزيرقملا ططخ ناتسراملا اذه ىف عجار (4)

 .ه١/45 ةرضاحملا نسحح (9) 20 .اهلعب امو

 (ةيرهزألا ةعبطملا عبط ) ةطوطب نبا ةلحر (©)
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 نيدلا ءالع هنمزل ءابطألا خيش رصم جتنت نأ ذئئيح بطلا ةسارد راهدزا نايبل كيو ٠

 سيفنلا نبا مساب فورعملا مزحلا ىلا نب ىلع ١" هيهاضي نم هنمز ىف نكي مل ىذلا هنف ىف ةمالعلا

 ملعلاو جالعلاو بطلا ف ٠ نم هريغو لييمودلا هركذ ام ارخف هيفكيو « ىدرب ىرغت نبا لوقي امك
 مل اريطخ ايبط افشك كلذب الجسم « ةيناثلا ةيومدلا ةرودلا ةرم لوال لشتكا هنا نم نييبرغلا

 ىف بذهملا »و « بطلا ىف لماشلا » هبتك نمو . هفاشتكا هنمز ىلإ سونيلاج ذنم ءابطألا عطتسي
 هكالمأو هراد فقوأ نأ دعب 817 ةنس ىفوت دقو . انيس نبال بطلا ىف نوناقلا حرشو « لحكلا

 ءابطألا ةساير ىلوو 1 هئابطأل اسيئر هب لمعي ناك ىذلا نووالق ناتسرام ىلع هب قلعتي ام عيمجو

 ةفئاط ءامسأ ةرضاحملا "” نسح ىف ىطويسلا درسيو « هركذ راملا ةقيلح ىبأ نب نيدلا بذهم هدعب
 ىوتملا ىنافكألا نب "”دمحم مهركذي مل نيذلا ءابطألا نمو . ىرجحملا نماثلا نرقلا ىف ءابطألا نم

 نيغلا فشكو» دمرلا ىف هتافنصم نمو « نويعلا بط ىف ناكر بكألا هصصخت نأ ودبيو 744 ةنس

 ةياهن » هامس دصفلا ىف باتكو « بيبللا ةينغ ».هام ىلزملا بطلا ىف باتك هلو « نيعلا لاوحأ ىف

 ىلإ دصاقلا داشرإ» : هبتك نمو «رئاخذلا بن » هامس ةسيفنلا راجحألا ىف باتكو ؛ دصقلا

 رهتشاو . ةيدنملا ةبتكملا ىف رجنريش هرشن انف نيتس غلبت ىتش نونفل عماج رصتخم وهو « دصاقملا ىصقأ
 ءابطأ نم وه ذإ هذيملت نوكي نأ بلغيو « ىلذاشلا ميهاربإ نب ”ةقدص نويعلا بط ىف هدعب
 رهش ىلع لدي امتو . ىداليملا رشع عبارلا نرقلل لباقملا ىرجهلا نماثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا

 ناطلسلا نأ نم روهزلا عئادب هباتك ىف سايإ نبا هركذي ام ءابطألاو بطلا ىف كيلاملا مايأل رصم
 صتخم بيبطب هيلإ ثعبي نا هلاسي قوقرب ناطلسلا ىلإ الوسر 748 ةنس ىف لسرا ىنامعلا ديزياب
 اذه لظيو . 2" هجالعل ةريثك ةيودأ هعمو ريغص نبا ءابطألا سيئر هيلإ لسرأف هانا ضارمأب

 ىروغلا هوصناق نمز ى ىتلنذإ كيلاملا نمز ةيان ىتحح رصم ىف ىبطلا طاشنلا
  405-947١ه( ىصوقلا دمحم بيبطلاب ٠ مومسلا عفد ىف ةحرفلا لايك» هباتك مّدق هيلإو

 ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم هنمو « ةحصلا ظفحو .

 )١( ةرضاحملا نسح (1؟) مسالا / 7 ةرهازلا موجنلا سيفنلا نبا ىف رظنا ١/ 887اهدعب امو .
 قيبمودلا رظناو. 74/7 قاكوشلل .علاطلا ردبلا (9) تارذشلاو 0847/1١ ةرضاحملا نسحو ٠8" / 8 ىكبسلاو

 ظ ,. ©26٠0 421٠© ص تانجلا تاضورو 774 /7 ىدرولا نبا خيراتو

 . ٠٠١ ص لييمودلأ (14) لييمودلاو ١71/5 سرادملا رابخأ ىف سرادلاو 4

 . ةروكذملا ةنسلا قف روهزلا عئادب عجار (©) . هنع ىجنويلغ لوب باتكو 775 6 #77 ص
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 | رصم ىف طشني بطلاو ايعيبط ناكو : ةميدق ليخلا ةاوادمو ةرطيبلاب برعلا ةيانع نأ فورعمو
 هيف فلأ ام ريخ نمو « ىرطيبلا بطلاب اهئابطأ ضعب ىنعَي نأ كيلاملا مايأ ىف فلاسلا طاشنلا

 نب "ركب وبأ وه « نؤوالق نب دمحم رصانلا ناطلسلا لْيَخ ىلع فرشملا ناك ىرطيب بيبطل باتك
 ةقدرزلاو ( ةرطيبلاو ةقدرزلا :نيتعانصلا لماك» باتكلا مساو ٠541١ ةنس قوتملا ردب نب رذنلا

 8 دىدلا ةيسنرفلا ىلإ باتكلا م مجرت دفو اهتيودأو ليخلا ضارمأ ملع : ةرطيبلاو ليخلا ةسارد

 ةنس لب ليقو ) 748 ةنس وتملا ىكدلجلا '' ارمديألو . .نتوزرف اًئيدح ةيناملألا ىلإ همجرتو « نوري

 0 مجلات باتكو يبت يطرب حاتفملا ماع ىف ح ءادضلا , اهنم نداعملا ىف بتك ( 0

 . ةرهاقلا ىف عوبطم وهو رجحلا لاوحأ ىف ركفلا
 ىف ةليلق ريغ اياب. هن لظن نكلو . نييناّمعلا نمز ىف ةبئادلا ةيملعلا ةكرحلا هذه فقوتت ذاكتو

 اهيف ىقبت ام ضعبو ةيوغللاو ةيمالسإلا مولعلا ىعرت رصم لظتو . سرادملا ضعب ىفو رهزألا عماجلا
 نيدلا مجنل ةرشاعلا ةئاملا ءاملع ىف ةرئاسلا .بكاوكلا باتك ىلإ عجري نمو . لئاوألا. مولع ا

 ةنس ىوتملا ىبحملل رشع ىداحلا نرقلا نايعأ ىف رثألا ةصالخ باتكو ٠١15 ةنس ىفوتملا ىزغلا

 ةسردملاب ىكلفلا قونملا رداقلا دبع لثم كلفلاو تايضايرلاب نونعي نيريثك امبف دجلسس 05

 هللا دبعو ٠١8 ةنس قوتملا ىطايمدلا نيدلا سمش نب قطصمو 4/٠١ ةنس قوتملا ةيروغلا

 نييضايرلا نع ةريثك ليصافت هخيرات ىف قربحلا قوسيو . ٠١7١ ةنس ىفوتملا ىرهزألا ىسدقملا

 ١١77 ةنس ىفوتملا ىكلفلا ”ناوضر مهنعيلط ىف ركذيو ىرجملا رشع ىفاثلا نرقلا ىف نيبكلفلاو
 روهشملا هجيزو ىدنقرمسلا دصرلا لوصأ ىلع هررح هنإ ىنربحلا لوقيو . ىناوضرلا جيزلا بحاص

 اذه نم ةخسن كلمب ناك هابأ نأب ريحا ةرجاؤ مائه ةنس كب غيلوأ هعنص ىذلا

 ناتخسن هنم ةرهاقلاب ناكف : ةطق ىدنفأ «؟9 دسح هنم ةخسن كلمب ناك كلذكو . سيفنلا جيرزلا

 تايضايزلا ًُف هيبأن قريحلا ديشيو . ىكلفلا ناوضر - نظن ىف - اهكلمب ناك ىلا ةخسنلا ريغ

 “١1١817 ةنس  قوتلا ىجرالكلا «“ "ف سوي نيدلا لايج وه ناوضر ذيمالت نم ذيملتبو ٠ كلفلاو

 .طئاسبلاو تافرحنملا مسرو لالظلا ف اباتك فلأ هنأ ركذيو 6 هب قبتست ُ ام عرتخا هنإ لوقيو

 .ةومتشلا نذزاتم. نارخأ قرنا ويقر .ءاععأ نع رمتلا لزم هل تاودو ةحلطسألا وجل وارللو

 )١( قريجلا (4) 0 . 500 ص قييمودلا 15/7١,.

 قرحلا (هز .ها8١ .وه5٠ص لقييمودلا (؟) ١/١54.

 )*( قالوب ةعبط ) ىبحلا خيرات ( 4/١/ا.
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 ةنس قوتملا ىلحملا 27نيسحب اليوط هونيو  1١١7١'باسحلاو ةلباقملاو ريخلا ىف هفراعمو ه
 هتافلؤمو م 1785/ه١٠٠٠١1 ةنس قوتملا ىجانحلا 595 نب "9دمحم هذيملتب هوني ايك . هتافنصمو

  2نأ ىلع لدي امم نيرخا نييضاير ءامسأ روك ذملا نرقلا ىف ىنربحلا ركذيو . تايضايرلا مصر 

 اومجرت نمم هريغو قربحلا نأ ودبيو . نييناؤعلا مايأ لاوط كلفلاو ةئيهلاو تايضايرلاب ىنعت تلظ

 هنورك ذي دق ام الإ . ءابطألل ةمجرتلاب اونعي مل رشع ىداحلاو رشاعلا هخيراتل نيقباسلا نينرقلا ءاملعل
 تنال كف عمل و ناو ءاق ثم قوعلا قوبتقلا 29 ةنيذلس نيالا تاه زكساوقع

 . ىك اطنألل ةيبطلا ةركذتلا باتكاجاور اهنمرثكأ ناكو بتكلا هذه نم مهأو « هنمز ىف ةحئار )4(
 ةنس قوتملا رمع نب دواد ٠ ٠. رك ذي هاري ىرجهلا رشع ىناثلا نرقلا ىف همجارتو قربجلا أرقي نمو

 دهعلا رخاوأ ىلإ تلظ بطلاب رصم ةيانع نأكو 1147 ةنس ىفوتملا دمحم نب ** مساق ىمسي ابيبط
 ناتسراملاب بطلا سيردت هيلإ دهُع هنأ ركذي ققربحلا نإف ء بسحف كلذ سيلو « ىفنائعلا
 هريغو ةطوطب نبا ةداشإو هركذ انب رم ىذلا نووالق روصنملا ناتسزام نأ كلذ ىنعمو « ىروصنملا

 ناك ايك طبضلاب « هيف هبالطل بطلا سيردت هعم امئاق لظو « نيبن امعلا مايأ لاوط امئاق لظ هب

 .:كيلاملا - م. وذل كنون نووالق روضتملا مايأ نآشلا

 ] ايفارغجلا ملع (ب)
 كي اناقلو اهلا لقلوب تاكو ريفللاو هيفا ريقم طاققو ايفارغجلا ماع نع نآلا ىتح ثدحتت و

 ”ها/ ةنس قوتملا مكحلا دبع نبال برغملاو رصم حوتف باتك نم ثلاثلا مسقلا ىف هؤرقن رمن ام كلذ

 فسوي نب دمحم هرصاعملو . ةيردنكسإلاو ةزيح لاو طاطسفلا ططخ نع ثدحتي هيفو ةرجهلل
 ُْق اهب ٌرقتساو رصم لزنو . فيمزلا نير وم طقس“ ١ ططخلا ناونعب باتك 76٠ ةنس قوتملا ىدنكلا

 اريثك اهيف هدشحو ةيحنراتلا هتاباتكب رهتشيو "858 ةنس قوتملا نيسحلا نب ىلع ذرعا م5 ةنس

 مهاوحأو امناكسو اهرامنأو اهراحبو اهراوغأو اهابجو ضرألا نع ةيفارغحلا فراعملا نم

  01١لقيجحلا ١/ )8( [ .7١4قبلا 84/17.

 ' ةمجرت ىكضوكشتاركل قارغجلا بدألا خيرات (5) .178/9 قبلا ()
 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل رشن ) مشاه نايع نيدلا حالص . ١08/١ رثألا ةصالخ (*)

 ١58/1١. (رشنلاو ماشلا مسق ىف ىكاطنألا دواد ةمجرت رداصم رظنا (4)

 ت٠ ص
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 ىف وهو 775 ةنس « بهذلا جورم ه هباتك حقن طاطسفلا ىف قدأ ةرابعب وأ رصم ىفو . ةيعاّيجالا
 هيبنتلا » هباتك فلا طاطسفلا ىو . ةريثك ةيفارغج تامولعم هبو لودلاو منألل ماعلا خيراتلا .

 نع ةميق تامولعم هبو « ةيفصولاو ةيعيبطلاو ةيكلفلا ةيفارغجلا فراعملاب ءىلم وهو « فارشإلاو .
 ناعرسو ىمطافلا دهعلا ف رصم لخدتو . تاعانصو تاراجتو تالوصحم نم اهب امو رصم

 ةيسامولبد ةمهم ىف ةبونلا نإ "58 ةنس ىف ىااوسألا 07 لس نيب ةيمطافلا ةلودلا لسرت ام

 كلت هيف فصي ؛ لينلاو ةّجَّبلاو ةوّلَعو ةّرقملاو ةبونلا رابخأ » هباتك فلؤيو نادوسلا ىف لغلغتيو
 ىلعألا ىرحملا روصي باتك لوأ وهو : ارارم سايإ نباو ىزيرقملا هنع لقنيو « اهناكسو دالبلا
 كلاسملا : هباتك ىف ىبلهملا نسح ا وه ىرصم ةلاحر ةليلق ةرتفب هدعب نادوسلا نع بتكيو . لينلل
 لوقي ايك - وهو ىزيزعلاب ىمسي دق كلذلو ا/ه ةنس ىمطافلا زيزعلا ىلإ هادهأ ىذلا « كلاملاو

 نع همالك ىف توقاي هيلع دمتعا ردصم ربكأ وهو . اقْيقد افصو نادوسلا دالب نصي - زتيم مدا
 ظ . "نادوسلا 0

 هباتك "” ىعاضقلا فلؤيو ندملا طيطخت وأ ططخلا نع ةباتكلا ىلإ ىلاتلا نرقلا ىف رصم دوعتو

 حتفلا وبأ وه ريبك ىرصم قارغج ىرجهلا سداسلا نرقلا ىف هفلخيو .رصم ططخ

 ةنس ىفوتملا ىفاردنكسإلا نمحرلا دبع نب ؟*”رصن  87١نادلبلا مجعمل هتمدقم ىف توقاي ديشيو
 احيضوت هفلأ هنم مهأ ناث باتك هلو « عاقبلا ءامسأ نم فلتخاو فلتتا ام و هام هل ىفارغج باتكب

 ةظوفحم ةخسن هنمو « راعشألاو رابخألا ىف ةروكذملا راثآلاو لابحلاو هايملاو ةنكمألا باتك و هامس هل

 نمضص توقاي نأ نادلبلا مجعم رشان دلقنتسو ظحالو اسر 7و مضت ىناطيربلا فحتملا ةبتكم ىف

 فيطللا 22دبع ىرجحلا سداسلا نرقلا رخاوا قرصم لزنيو . ”7باتكلا اذه ةدام همجعم

 ثداوحلاو ةدهاشملا رومألا ىف رابتعالاو ةدافإلا » : هيمسي اهنع سك ف يلأتب ىنعيو ىدادغبلا

 رصم ةعيبط نع اههالوأ ىف هفلؤم ثدحن نيتلاقم لع عزوم بيتكلاو . .ءرصم ضرأب ةنياعملا

 هماقم ق رصم باصأ اعو لينلا نع ثدحت ةيناثلا عفو « اهنارمعو اهراثاو د اهحابنو اهناكسو

 نيعورم ءابوو طحق نم اهب .

 )١( ىكضوكشتارك ١ نالكوريو 787/4 .

 زتيم مدآل ىرجحلا عبارلا نرقلا ىف ةيمالسالا ةراضحلا (؟)
 .م-1/10 ةدير يأ . د ةمجرتا
 . 777/84 ناكطلخ نباو ١ ىكسفوكشتارك يجب

 ةاعولا ةيغيو 770/7 (رصم مسق) قايصألا داملل
 ظ 777/1١ ىكضفوكشتاركو 4١7 ص ىطويسلل

 دلفتتسو ةمدقمو 77/١ ىكضوكشتارك رظنا (©)
 ٠ . نادليلا مجعم ص سماقلا ءزجلل

 ير 232(
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 هيفو . نماثلا نرقلا ى نورثاكتيو ىرجه لا عباسلا نرقلا ىف نومهم نويفارغج رصمب اناقلي الو

 ىلإ رصم ططخ نع هل باتكو 77٠١ ةنس قوتملا ىريبزلا باهولا دبع نب دمحم جوتملا ١ نباب قتلن

 باهولا دبع نب دمحا نيدلا باهش ©7ىريونلا هنمز ىف ناكو . ةئاعبسو نيرشعو عضب ماوعأ

 ةيملعلا ةكرحلا ىف اهركذ رم ىتلا « برألا ةياهن » : ىربكلا ةعوسوملا بحاص 7/88 ةنس ىوتمل

 لوألا نفلاو ١ نونف ةسمخ ىلإ ةمسقم ىهو « نووالق نب رصانلا دمحم ناطلسلا ىلإ اهادهأ ىتلاو

 . اهمتادلبو ىعيبطلا اهنيوكتو ضرألا نع ةيفارغجلا تامولعملاب ظتكم وهو «.ضرألاو ءامسلا نع
 ناطلسلل ءاشنوالا ناويد سيئر 48 ةنس قوتملا ىرمعلا هللا ")7 لضف نبا هرصاعي ناكو . اهناكسو

 نطضرغ انفو« رانصألا كللاعسو اهات ةيدنلا ةكرتلا "ورك رع ربك ةطوضوم :انقنأ هلو رعت
 نرقلا اذه ىف ةلودلا متهتو . قرشلاو برغلا ىف ةيبنجألاو ةيمالسإلا ممألاو نادلبلل ماع ىفارغج

 اهمها نمو « ةيرصملا ىضارألا حسمل ثالجس لمعب ىرخأ ةرابعب وأ تاكور لمعب نماثلا
 رصمب قارغحلا طاشنلا لظيو . نووالق نب رصانلا ناطلسلا دهع ىف ١6 ةنس ىرصانلا «؟ كورلا

 فوتملا ماشلا نادلب ضعبو طايمد ىلاو 2 قاقد نباب هلئاوأ ىف قتلنو . ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف

 بتكلا راد ظفتحتو « راصمألا دقع ةطساول راصتنالا « هباتك ىف رصم ططخم ىنعي وهو 806 ةنس

 هرصاعم ىتعيو . ةيردنكسإلاو ةرهاقلا ططخخ روصي اههيفو سماخلاو عبارلا ني ءزجلاب هنم ةي رصملا

 م١7 ماع قوتملا ءاشنإلا ناويدب بتاكلا ىلع نب دمحأ سايعلا وبأ نيدلا باهش 27 ىدنشقلقلا

 نادلبلا ضعبو .ةشبحلاو نادوسلاو دنهلاو راتتلا دالبو ةيبرعلا دالبلاو رصمل قرفتم ىقارغج فصوب

 00 ظ . ةيقرشلاو ةيبرغلا ةيبزوألا
 ظعاوملا ٠ هباتكو 84 ةنس: ىفوتملا نيدلا ءالع نب نيدلا ىقت © ىزيرقملاب قتلن نأ ثبلن الو

 اهططخو اهتيفارغجو رصمل ىربك ةعوسوم ططخلا منساب روهشملا ( رافآلاو ططخلا رك ذب رابتعالاو

 < ىكسفوكشتاركو م17/٠ تارذشلا 6

 . ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو

 لصفلاب هتمجرت ى ىدنشقلقلا عجارم رظنا (1

 هبتكلا راد -رشن ) رجح نبال ةنماكلا رردلا )١(

 هموم ١ ىطويسلل ةرضاحما نسحسو ١88 / 4 ( ةثيدحلا

 ىكسفوكشتاركو ١ / 86" .

 ططخلاو 2081/1١ ىطويسلاو 50٠4/1١ رجح نبا (؟)
 4٠08/١. ىكسفوكشتاركو 5/7 كرابم ىلعل ةديدجلا

 لصفلاب هتمجرت قى هللا لضف نبا عجارم رظنا (")
 سماخخلا

 ) )4ىكفوكشتارك ١/898".

 . سماخلا
 لبمملاو 58 مقر ؟ج ىواخسلل عماللا هوضلا (1)

 ( ةيرصملا بتكلا راد عبط ) ىدرب ىرغت نبال قاصلا

 4/١/ ىناكوشلاو ه١/897 ىطويسلو ١/4

 . "ص ةدايزل رصم ق نوعروملاو
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 . ةيعاتجتالا اهلاوحأو اهدايعأو .اهتاشنمو اهتريدأو اهسئانكو اهدجاسمو اهراثآو اهتراضحو اهخيراتو
 قرطلا فشك ىف كلاملا ةدبز » هباتك ىف 817/7 ةنس ىفوتملا ىرهاظلا نيهاش نب 2"”ليلخ ىنعيو

 عساتلا نرقلا متحيو . ماشلاو رصم ىف كيلاملا ةلود ىضارأل ةيرادنإلا ةيفارغحلا مسرب « كلاسملاو
 فصوو « ةيرصملا دالبلا ءامسأب ةينسلا ةفحتلا » هلو 407 ةنسا ىفوتملا "”ناعيجلا نباب ىرجهلا

 انالومس رفس- ىف فرطتسملا لوقلا » هامس ماشلا دالب ىلإ #88 ةنس ىف ىابتياق ناطلسلا ةلحرا
 8٠١ ةنس ىفوتملا دمحأ نب دمحم سايإ 99 نباب ىكولمملا دهعلا ىف نويفارغجلا او « فرشألا

 .ةيفارغجلا نع ثدحتي هيفو « عوبطم ريغ لازيالو ( راطقألا بئاجع ىف راهزألا قشن ١» باتك هلو

 رم ىلع هناضيفو لينلا سيياقمب تبث هيلع لمتشي ام مهأ نمو « ملاعلاو رصمل ةيعيبطلاو ةيكلفلا

 لو « مه ةعبات ةيالو تلوحت ذإ « نييناؤعلا دهع ىف رصمب ىفارغجلا طاشنلا اذه فقوتي داكيو
 دالبلا نم مهل ريبك ءزج نيدي ناكذإ « كيلأملا نمز مهل تناك ىتلا مهتناكمب نورعشي اهؤانبأ دعي
 اياقب هنم لظت لب « طاشنلا اذه مدعني ال كلذ عمو . زاجح او ماشلا هتمدقم ىفو ةعاطلاب ةيبرعلا

 0 كولملا ةفحت ١ هامسأ اياتك ايفارغحلا ىف فنصي 460 ةتس ىفوتملا لبنز ' ” نبا دحين ذإ
 7 فرويفيملاب نقع نيواللا نرقلا ىف قلو تكتب َْ اظوطخم لازي الواو تفاعلا نم رحبلاو ربلا

 ىبويلقلا نيدلا باهش هرصاعي ناكو . ةكمو ةرهاقلا نيب ديربلا لزانم ىف تاك هلو يشأ قب دمج

 ”ةفرعم ىف ةلاسرو هلزانمو جحلا كسانم ىف ىارغج باتك هلو ةيناهعلا ةبقحلا ءايطأ نيب هركذ رأملا

 ةيفارغجلا ىف لخدت كلذب ىهو ءريغص جيز امنأك ةلاسرلا ودبتو ءاهتافارحناو اهاوطأ : دالبلا ءارمسأ

 ىضايرلاو ىكلفلا دنع تايضايرلا عم هل انضرع ىذلا ةئيهاو كلفلا ىف طاشنلا لحدي ارك« ةيكلفلا

 لصتي امف ةصاخو ةطشان ةيكلفلا ةيفارغجلا تلظ كلذبو .نييكلفلا نم هلاثمأو ناوضر ريبكلا
 ىطايمدلا ىميقللا دعسأ 77 روعة اهمهأ نمو « تالحرلا بتك اهعم تطل تاجبزلاب

 . ةلحرلا تقرغتسا دقو « نمدقلا ىداول ىتلحرب ا حناوم » : اهناونع لعج 110 ةنس ىفوتملا

 ىبرعلا قارغجلا بدألا خيراتو ٠7٠ ص ةدايز (1) 38 ص ةدايزو 4 مقر مج عماللا ءوضلا )١(
 0 . 587/17 ئكسفوكشتاركل ظ . 477/37 ىكسفوكشتاركو

 .597/10 ىكسفوكشتارك (©) 00006 لل ةرئاسلا بكاوكلا )7١(

 عجارو 747 771١/1١- ىننجلا خيرات هيف رظنا (5) "رك 5# . 1

 .اله*/ 7 ىكسفوكشتارك ةرئادو 140/7 ىكسفوكشتاركو 1” ص ةدايز 2(

 . ةيمالسإلا فراعملا
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 ةنس ْق رهجلا ةجن ١١49 باتك راصتخخاب ىنعو « سدقلا ىلإ طايمد هنطوم نم اهأدب

 ىلبنحلا نيدلا ريحم نعلا ىبأل ليلخلاو سدقملا تيب ةرايز ىف ليلحلا سنألا ٠ هرصتخم ىعمو

 ٠ نونعي اوذخخأ نيب رصملا نييفارغجلا نأ حضاوو . « ليلخلاو سدقلا فياحت ىف ليلخلا سنا فئاطل

 . زاجحلاو نيطسلف ىف ةسدقملا ىضارألا ةيف ةيفارغحب ىنامعلا رصعلا ق

 ظ ] دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع
 اهيف عفد امم . اممم ةفوكلاو ةرصبلا ىيسردم ةيانع ميوعتتلاو ةغللا تاساردب ىّنعَت رصم تذخا

 نقلت تناكف . ةرجهلل ىناثلا نرقلا ربو ةقبطلا هذه تفخأو « نيبدؤملا نم ةقبط ءوشن ىلإ

 ءاملعلا ضعب نيقلتلا اذه ىف مهيلإ مضن ةناو « ةيبرعلا" ئدابم ةيردنكسإلاو طاطسفلا ىف بابشلا

 . ىلؤدلا دوسألا ىبأ ديملت جرعألا زمره نب نمحرلا "دبع لثم ةيرصملا رايدلا ىلإ اورجاه نيذلا

 ادرطم نيبدؤملا ءالؤه طاشن لظي نأ ىعيبطو . ةرجهلل 1١07 ةنس اب قوتملا ةيردنكسالا ليزن

 طبضو ميركلا نارقلا تاءارقب نييرصلا ةياتع وه حضاو ببسأ ٠ ةرجهلل ىناثلا نرقلا لاوط

 ى مجلا مهطاشن دعب امف ىرتسو « هقفللو ميركلا نارقلا ريسفتل مهسرادلو . ايوحنو ايوغل هظافلا

 مهنأ ىف كش اال نكلو « مهئاصحإو نيبدؤملا ءالؤه ءاعسأب مجارتلا بتك َنْمُت ملو . نيدايملا هذه
 نمز قحلا ىذلا لوغلا جرس وه مهنم دحاول ةيغبلا هباتك ف ىطويسلا مجرت دقو . نيريثك اوناك
 رهظي طاطسفلاب دحأ نكي ملو ةغللاب املاع ناكو ١44 ةنس طاطسفلا لزن نيح ىعفاشلا مامإلا

 ناك هنإو « رعشلاو:ةغللا ىف صفاشلا ركاذي ناك هنإ لاقيو « هنع هاضرو هيلع هضرع دعب الإ هرعش

 بلط فنأتسن نأ ىلإ جاتحن : هسلحم نم موقي نيح هّنع لوقي ناك هنأ ىورو « هفراعمب بجعي
 طاطسفلا ىف ىعفاشلا هب عمتجم ناك نممو . ىعفاشلا مامإلا نم ةعيفرلا ةداهشلا كلت هبسحو « ملعلا

 ناك هنإ هنع ىطويسلا لوقيو « ةروهشلا ةيوبتلا ةريسلا بحاص ماشه نب كلملا دبع نيبوغللا نم
 7 ترغللا راعشأ نم اريثك ىعفاشلاو وه دشانتي ناك هنأ ركذيو ةيرعلاو وحنلاو ةغللا ىف امامإ

 « بيرغلا نم ريسلا راعشأ ىف عقو امو هك باتك دل 2(« نييرصبلا نييوحنلا رايخأ ىف زمره نبا عمجار )١(
 ظ . ١90١ ص ىف ؛هتنجرت رداصم رظناو ءارقلا تاقبطو 0١ ظافحلا ةركذتو ١" ص قاري

 نم هب امو 137/7 / 7 ةاورلا ءابنإو 81/5 ىرزخحلا نيال

 . عجارم
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 7١14 ةنس مصتعملا ةبحص ىف ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا دقعلا ف رصم ىديزيلا ىبحي نب دمحم روزيو

  ايوغل ناكذإ ةيوغللا اهتايح ىف ءارثلا نم اًبرض اهب ثدحيو (7هتافو ىتح هل ماقم راد اهذختيو
 ني رجلا ور هنأ نظلا نلغاو +: ةوننملاو نوصاقلا تاك هلو: ممسارب| هيخأو هببأ لثم اريبك

 هظفل قفتا ام » هامس ىذلا ةخللا ف مهاربا هيخأ باتك اضيأو ؛ ةغللا ىف رداوتلا » : هيبأ باتك

 ةفلتخما وأ ةقرتفملا - ناكلخ نبا قوق ممالا ىف ةكرتشملا طظاففألا لك هيف عمج « هانعم قفا

 نم سداسلا دقعلا قف ىربظلا زيرج نبا رضم روزيو . ةديجلا ةيوغللا بتكلا نم وهو « ىنعملا ىف
 مهل هاورف « هنع ء هوذخأي نأ ويرصلل هيلإ بلطف حلا ناويد ظفحب 0 « ثلاثكا نرَملا

 ] ظ 9و ا

 ىميقلا "7 دالو وه ريبك ىوحنو ىوغل ىرصم ملاعب ِثلاثلا نرقلا طساوأل طاطسفلا ىف قتلنو
 ذخأو ءاملعلا اهب عمسو قارعلا ىلإ لحر دق ناكو « ةينولوطلا ةلودلا دهعل 778 ةنس وخلا

 دمحأ هديفح ركذيو « هلبق وحنلاو ةغللا بتك نم ريبك ءىش رصعب نكي مل هنإ لاقيو « مهدنع ام

 ةصاخو « م.دقلا رعشلا نيواود ةياورب هتيانع ىلع لدي ام . ةبؤر ناويد هنع هوباو وه ثراوت هنا

 نم وأ ىنمجعم ىرصم ىوغلب هدعب .قتلنو . ةبؤر ناويد لثم بيزغلاب ظتكت ىتلا نيولودلا
 هرصقل لفلا عارك مساب فورعملا ىدزألا ىنانهلا نسحلا نب 4 ىلع يللا با و مجاعملا باحصأ

 « مجاعم ةعبرأ فلأ « هرابغ شي ال ايوغل املاع ناك دقف اريصق اممد ناك نإو وهو « هتمامدو

 ريبك مجعم وهو , ةغللا ىف دضنملا ىهو « اعيمج اهكلمي هنإ ةاورلا هابنإب هتمجرت ىف ىطفقلا لوقيو

 ثلاث مجعمو . دهاوشلا نم هدرج .:درحملا هامس هل رصتخم مجعمو « ةيئاجحلا فورحلا ىلع هبتر

 عبارلا مجعملا امأ . ةدوقفم ةئالثلا مجاعلاو . نازوألا هامس لاعفألا نازوأ لع بيرغقفا ةقئمأل

 وهو « ىظفللا كرتشملا ىلع ىرخأ ةرابعب وأ هانعم فلتخاو هظفل'قفتا ام ىلع هرصقءدّجتملا هامسف

 ةيئاجهلا فورحلا بسح ةبترم هيف ةكرتشملا ظافلألاو . ةرهاقلا ىف رشن دقو ء سيفن مجعم

 ةيثالثلا اهوصأ ىلإ اهبيترت ىف درت لو . ليلخلل نيعلا مجعم ىف ايك فورحلا جراخم بسح ال

 كلذب دارأ هنأكو . ةيظفللا اهروص بسح لب « ةيبرعلا مجاعملا ف فورعم وه اي ةيعابرلاو
 قى - ةغللا بيذهت همجعم ىف دورا داعم ءانثتساب - مجاعملا باحصأ هعباتو « ةلوهسلاو رسيلا

 11/200 اولا اا اهلا ةمجرت عجار (4) , 415/6 دافي خيزاتو 71. / * ةاورلا ابا رظتأ 4 ظ
 . 18/17 ءابدألا مجعمو . 07 / 18 توقايل ءابحألا مجعم (*")

 . "85 /7 ةاورلا ءابتإ ىف دالو ةمجرت رظنا (")
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 « ةغالبلا ساسأ ىف ىرشخمزلاو حاحصلا ىف ىنرهوجلا لثم ةيئاجهلا فورحلا بسح ظافلألا بيتزت

 نوكي نأ ىرشخمزلا ىأرو اهرخاوأ بسحب ظافلألل ىلاجهلا بيترتلا نوكي نأ ىأر ىرهوجلا نأ ريغ

 . لفلا عارك لثم اهلئاوأ بسحب بيترغلا
 ىلع عبارلا نرقلا ىف ةمحتلم لظن قدأ ةرابعب وأ وحنلا ثحابمب ةغللا ثحابم محتلتو

 رفعج ىلأو 7#” ةئس قوتملا دالو نب دمحم نيب 17 قي سابعلا ىلأ دنع حضتي ام وحن

 ايوغلو ايوحن دمحم هوبأ هجّرخ دقف دالو نبا امأ . #ه ةنس قوتمل ساحنلا دمحم نب "”دمحأ

 ىلع سردو دادغب ىلإ لحرف رصمب نيلزانلا نييقارعلا ضعبو هيبأ نع هذخأ امب فتكي ملو « ارهام

 اولحرف سلدنألاو برغملا لهأ ساحنلا رفعج ىبأ هليمزبو هب عماستو « اهب ةاحنلاو نييوغللا رابك
 ةيواود هيفرع ةيومس تانك ةكارد لإ تبقي ذالو خيا تاكو ..ةوسرديواوتضتو وتتعب بنل

 ةغللا عمجم رشنو . ىدج نع ىبأ نع ىل ةياور ةبؤر ناويد : هبالطل لوقي ناكو ءامدقلا ءارعشلا

 « هيتياور ىدحإ ىلإ قيرطلا ناك دالو نبا نأ ليلق امع ىرتسو « ةمرلا ىذ ناويد قشمدب ةيبرعلا

 هتياورب هنمز ىف رهتشاو « ايوغل نييبرع نيناويد بعصأ طاطسفلا ىف هبالطل سردي ناك كلذبو
 نمو . روهشملا سلدنألابةعاهلاى ضاق ديعس نب رذنم هلمح هنعو « ليلخلا ىلإ بوسنملا نيعلا مجعمل
 باتك لثم هيئاجهلا فورحلا ىلع بترم اهل مجعم وهو « دودمملاو روصقملا باتك ةيوغللا هتافنصم
 ناكف ساحنلا رفعج وبأ امأ . هب عافتنالل اًريسيت همجعم بيترت ىف هعبات هنأكو ؛ لغلا عاركل دّجملا

 نع لمحو دالو نبا لثم قارعلا ىلإ لحر دقو « ةينارقلا تاساردلاو وحنلاو ةغللا ىف ملعلا عساو

 اهيلمب ناك هنم نيواود ةرشع رّسف ذإ . ميدقلا رعشلا حرشب هسورد ىف ىنعي ناكو « اريثك ايلع اهئالع
 تاقلعملا ىلع لمتشتو تاروهشملا عستلا دئاصقلا حرش » ةيوغللا هتافنصم مهأ نمو . هبالط ىلع

 . روهشملا هباتك تايبأ ىهو « هيوبيس تايبأ حرش » باتك هل رشنو « دادغبب ةروشنم ىهو ؛ عبسلا

 ْنيح احضاو طاشنلا اذهب رعشنو « ةيوغللا تاساردلا ىف طشنت رصم تذخأ وحنلا اذه ىلعو

 ءاملع نم ةناطب هل تنوكت ام ناعرّسو ء هرعش عامسل ةريبك ةقلح هل تدقعنا دقف « ىبتملا اهنزن

 : ىبلاعثلا لوقي هيفو عوحلا ىلأ نب دمحم نب هللا ديبع لثم . هرعش ىورت اهئابدأو نييوغللا رصم
 نب حلاص لثمو ٠ "”برعلا تاغل ىف رهمت نممو ءاملعلا هباحصأو ءابدألا ىبنتملا ةاور دحأ »

 )١( ءابدألا مجعم دالو نبا ةمجرت ىف رظنا 4 / ٠١١  5١نلكلخ نباو 74 / 4 ءابدألا مجعمم ١/44 .

 ةاورلا هابنإو ١١/ 944ةميتيلا (") . مجارم نم هب امو 48/5" .

 ةاورلا هابنإ ساحنلا رفعج ىبأ ةمجرت ىف عجار (1؟)
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 ىلا بحص « باوآلا رئاس ىف ةرهملا باتكلا ةمئأ دحأو . اضيأ ىلاعثلا لوقي هيفو « نيدشر

 كلذ لعلو « نييرغللا ضعبو ىبنتملا نيب انايحأ تاشقانملا رودت تناكو . « ")هرعش ىورو

 قلعب ىضم دقو 841 ةنس دنالو ننال دودمملاو روصقملا باتك ةءارقل ةيملع ةقلح دقعي هلعج ام

 ىوغللا ىباهملا دمحأ نب "” ىلع نيسحلا وبأ هنع كلذ بتكو « طلغلا نم هيف ام احضوم هيلع

 كلذ روصي ام وحن ىلع « هيلإ عيمجلا بسنو تادايز كلذ ىلإ فاضأو "88 ةنس قوتملا

 «دالو نبال دودمملاو روضقملا ىف ام ىلع درلا » هباتك ىف ىرصبلا ةزمح نب ىلع

 راعشألا ريسفتو رابشألا ةياورو ةغللاو وحنلا ىف امامإ ناك هنإ ىلهملا ةمجرت ىف توقاي لوقيو

 نيواودلل اريبك ةيوار ناكو "08 ةنس قوتملا روفاك بتاك ىمَريِجّتلا مهاربإ ذيملت هنإ لوقي ايك

 « ىرغللا  ةدانُج ىمسي هل ناث ذيملتو « اًفنآ روك ذملا ىبلهملا نسحلا وبأ هنع اهلمحو « راعشألاو

 ىلع لدي ام كلذ ىف لعلو « ةمرلا ىذ ناوبد تاياور ىدحإ ىلإ قيرطلا ناك هنأ ليلق اع ىرذسو

 لوقي ىباهملا قو « يلهم ا نيسحلاوب | هذيملتلثملابو« ةعدقلاقزيواوذلاةباوزق ةونقسالز اشدهنأ

 ىلإ هنع ةّياورلاو .. اورثكأو نوي رصملا هنع ىور ءرعشلاو ةغللاو بوألا ءاملع دحأ : ىطفقلا

 . بدألا بتك دو ةريثك بتك ةياور نيب رصملل لصوو ( ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف ىأ) اذه اننامز

 هلعلو ةدم اهب ماقأو'ءالعلا ىبأ ذيملت 4 يرش رطع لرن قرجملا ل سماخلا نرقلا نصتنم ىلاوحو

 لثم « راعشألاو نيواودلا ىلع هحورشو ةيوغللا هفراعم نم اريثك ىور ايك ىرعملا راعشأ اهيف ىور

 نم سماخلا ءزحلا ىف انب رم دقو ؛ مام ىنأ نارقو ةسايحلا كاوتقو تايلسفغفملاو تاقلعملا ىلع هحرش

 ةنس قوتملا ىناوريقلا زاّرقلا نييوغللا ةبراغملا .ةرهاقلا ءالزن نمو . محلا ىوغللا هطاشن ةلسلسلا هذه

 نمو « هدلب ىلإ امهتفالخ دعب داعو « ابتك اهل فنصو زيزعلا هنباو ىمطافلا زعملا مدخن

 براقي ناك - توقاي لوقي اك - وهو مجعملا فورح ىلع هبتر ةغللا لف عماجلا باتك هفيناصت

 ذيخاملا ىف ياتكو ىنتملا رعش ىف ناعم باتكو ءاظلاو داضلا بانك هلو ع ىرهزألل بيذبتلا مجعم

 . هيلع

 ىلأ نع ىورؤ بيذهتلا مجعم بحاص ىرهزألل اذيملت 41١5 . 414 ىتنس ىف رصم رابخأو #99 / ١ ةميتيلا )١(

 ةنس فوت ىتح اهب ماقأو رصم لزنو « هبتك ىركسعلا دمحأ . 45 ص.( باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا رشن ) ىحبسملل

 ظ ظ . 4/1 ءابوألا مجعم ىيلهملا نيسحلا ىبأ قرظنا (؟)

 ا 5 ناكل نب ,ارصم ىزيربتلا لوزن ته (5) 5 ”"/ ةاورلا هابنإو

 ناكو ؟9١ / 1 ءابوألا مجعم فى ةدانج ةمجرت رظنا (7)
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 ىمريجنلا "١" ضسوي سماخلا نرقلا لئاوأو ىرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ ىف ةرهاقلاب ىوغل ربكأو

 بدألا بتك نم هيوري ناك ام لك هنع لمح دقو ىباهملا نيسحلا ىلا ذيملت وهو 477 ةنس قوتملا

 ةحدلا مشبات ناك الل نقحع يور ناك اب ها ةوبررصملا هلع عورو ب ردتكلا ةيواوهو ةقللاو»
 رثكأ» : ناكلخ نبا لد كلذ قو . نكمم دح ىصقأ ىلإ طبضلا ةياغ ىوغللا طبضلا قى

 . ٠ هقيرط نم ةيرصلل رايدلا ف برعلا مايأو ةيبرعلا راعشألاو ةغللا ىف ةميدقلا بتكلا ىورت ام
 ةروص قثوأ ىف هجرخي ىّتح اهنيب لباقيو ناويدلل وأ باتكلل ةفلتخنا تاياورلا عجاري لازيام ناكو
 روتكدلا هرشن ىذلا ةمرلا ىذ ناويد قاشلا دقعملا لمعلا اذه روصي ام ريخ نمو . ةنكمم

 هتعنص ىلع اهيف دمتعا ةققحم ةيملع ةرشن قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ىف حلاص وبأ سودقلا دبع
 ةياورلا اما . ناقيرط ةياور لكلو « نيتيملع نيتياور ساسأ ىلع ةكحم ةروص ىف هجرخأ ذإ « هيف

 نع هذاتسا ىبلهملا دمحأ نب ىلع نيسحلا وبأ لوألا اهقيرطو روهشملا ةفوكلا ملاع بلعث نعف لوألا
 دهازلا رمع ىلأ نع ةرهاقلا ليزن ىرصبلا ىوغللا ناذاش نب "”رفعج ىناثلا اهقيرطو « دالو نبا

 ىذ نع نابض نب دوسأ نع 7 ةنس قوتملا رذنملا نب ميهاربإ نع ةيناثلا ةياورلاو . بلعت مالغ

 ىناثلا اهقيرطو . ىمريجنلا ميهاربإ نع ىبلهملا دمحأ نب ىلع نيسحلا وبأ لوألا اهقيرطو « ةمرلا

 حضويام كلذ ى لعلو . ىمريجنلا يهاربإ نع ىمريجنلا بوقعي ىبأ ذاتسأ حابر نب نارمع وبأ

 اماكحإ اهتعنص ماكحإو نييرصملل نيواودلا جارخإب ىمريجنلا فسوي بوقعي ىبأ ةيانع ىدم

 . ةغللا بتكو نيواودلا نم هاورام لك ىف ماكحإلا اذه ممعي ناكو , ماكحإ هقوفي داكيال

 مهديمالت اهيلع مهفلخيو . ءارعشلا نيواودو ةغللا بتك هنع ىمريجنلا فسوي باحصأ لمحبو

 . رصمب ىوغللا طاشنلا اذه درطيو : سداسلا نرقلا ءاملع نم مهودهعت نمو سماخلا نرقلا ىف

 ىدعسلا رفعج نب "ىلع مهتمدقم ىو « اهب نورقتسيو ةيبرعلا دالبلا نم ىوغل ملاع ريغ اهروزيو
 ربلا نبا ةصاخو اهئالع ىلع ةغللاو بدألا أرقو ةيلقصب أشن , عاطقلا نبا مساب فورعملا ىلقصلا
 ةرهاقلا لزنو 0٠٠ ةنس دودح ىف اهكلمت ىلع نامرونلا فرشأ امل ةيلقص نع لحرو . ىوغللا

 )١( ناكلخ نبا ىمريجتلا فسوي ةمجرت ق عجار ١/56" .

 نباو 708 / 17 ءابدألا مجعم عاطقلا نبا ف رظنا (*) مريجنلا ىف ىفاعمسلل ناسنألاو ةاعولا ةيغبو 75/07
 . مجارم نم هب امو 777 / 7 ةاورلا هابنإو 77/7ناكلخ . 508/7 ىحذلا ربغو /ه / *؟ تارثشلاو

 ةاورلا هابنإ ناذاش نبرفعج ةمجرت ىف رظنا (؟)
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 ماركاالا ةياغ نوي رصملا همركأو 016 ةنس قوت ىتح ةدافإلل اهيف رّدصتو هل ماقم راد اهذختاو
 ىق ترهتشاهقيرط نمو « هدلول العم ىمطافلا رم الا ةفيلخلا ريزو ىلاحلا ردب نب , لضفألا هذختاو

 هلو « ةيلقص ىف ربا نبا هذاتسأ نع اهذخأ دق ناك ,« ىرهوجلل حاحصلا مجعم ةياور قافآلا 2

 ةيبرعلا ةغللا عمجم هرشنب ىنع لاعفألا باتكو « ةغللا ف ءامسألا باتك اهنم « ةيوغل فيناصت ةدع

 ةرهاقلا ىف .

 عقادم رغ مهرهشأو 3 عاطقلا نبا دعب اهم نيلزانلا ءاملعلاو اهمئالع نم رصمع دويبوتللا رتاكتو

 ناكلخ نبا لوقي هيفو 59494 ةنس دولوملا ًافتملاو فلوملا ىرضلا هللا دبع 237 ىرب نبا : ٠ ءامإلا

. 
 ا( هرهذد ةردانو هتفو ظفاحو هرصضعخ ةمالع ناك ةياردلاو ةياورلاو ةغللاو وحنلا ملع ف روهشملا

 ناَو .« ىريرحلل « ضاوخلا ماهوأ ى صايغلا ةرد ىلع ىشاوح و هل ىأر هنأ ناكلخ نبا ركذيو

 هباتك ىلع هيف در . باشخلا نب دمحم ىلأ ىلع اًدر بتك دقو . ءاهقفلا طيلاغأ ىف افيطل اباتك هل
 نبا دقن عم ىريرخا تاماقمب اقحلم درلا اذه عبطو « تاماقملا ىف ىريرحلا طلغ هيف دّدع ىذلا

 ىرهوجلل حاحصلا مجعم لع شاوح هتاقملصم مهأ نمو . ةرهاملاب ةينيسحلا ةعطملاب تناقحلا

 اهامع ١ ةقثاف شاوح ىهو» : ناكلخ نبا لوقي ؛ حاحصلا تبانك عقو أع حاصفوالاو هيبنتلا

 هتدام ةرازغو هملع ةعس لع ةلاد ىهو (« ةريثك عضاوم أاهمف هيلع كردتساو » بئارغلاب اهف أ

 دمتعا هنأ برعلا ناسل ةمدقم ىق روظنم نبا ركذ ىلا ةسمخلا بتكلا نم ىهو « ةعالطا مظعو

  1دقو يا ةاسللا ةنحشت كبلات

 هئارا ار يو ريل يا برعلا ناسل

 عيمجم ةبيرعلا ىف اهاخدإو نورت نير هع ألا تاملكلا قطن ىلع ةظفاحملا ىغبني هنأ ةفيرطلا

 نمو . 887 ةنس نرتدإ ةيوبألا ةلودلا نمر ف ةليوط ةبقح شاع لقو .ةصاخلا اهماكرحو اهفورح

 ةفلتخم ةيوغل تافنصم هلو 514 ةنس ىفوتلا قيقدلا نينب نب "”ناملس نييوغللا هذيمالت مهأ « منها 
 تايبأ حرش ىف لمعلا بارغإ باتكو ىسرافلا ىلع ىبأل حاضيإلا تايبأ حرش ىف حاضولا باتك

 » 
 ةغللا ىف ىناعملا قارتفاو ىفابملا قافتا » .: هباتك نيب اتكلا نيذه نم مهأو 5 ىجاجزلل لمحلا باتك

 ةيغب قو 4١ ءابدألا مجعم ى نيني نبا رظنا (؟) نباو ءايدألا مجعم رب نبأ قل عجار (2١
 . 765١ ةاعولا بهألا تارذشو ٠١١/7 ةاورلا هابنإو ١٠مل/م ناكلخ

 . 30/8 ص ةاعولا ةيغبو
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 ضيرألا ضورلا باتك امنم . ضورعلا ىف ةدع بتك هلو . ةيرصملا بتكلا رادب ناتطوطخم هنمو

 . قاوقلا ماع ىف ىاولا باتكلاو . ضيرقلا نا رو

 نييبويألا نمزو ىرجهللا عباسلا نرقلا لاوط هوم ديس ومني ىوغللا طاشنلا اذه لظو

 نيرشع ى عوبطم وهو 7١١ ةنس ىوتملا روظنم )نبال برعلا ناسل باتكب جوت نأ ىلإ كيلالاو
 144 ةنس هفينصت هفلؤم أ دقو « ةيضاملا ةنمزألا قف رهظ ىبرع ىوغل مجعم ربكأ وهو . ادلحم

 ٍىرهوجلل حاحصلا مجعمو ىرهزألل بيذهتلا مجعم نيب هيف عمج هنأ هتمدقم ىف ركذو . ةرجهلل

 ثيدحلا بيرغ ىف ةياهالاو ىرب نبال حاحصلا ىشاوحو هديس نبال مكحلا مساب فورعملا مجعملاو

 ةريثك تافنصم هبناحب روظنم نبالو « ةوقلا ولوا ةعاملا هب ءونت مجعم وهو .ريثألا نبال ىوبنلا

 ظ . ىفاغألا رصتخم اهمهأ نم

 مجاعملا ال مجاعملا عضو ىف ةكراشم اه لظتو « روظنم نبا دعب ريزغ ىوغل طاشن رصمل لظيو

 ةصصختم ا مجاعملا عضو ىف لب : همجعم اهبسحف كلذ ىف ةنوئملا روظنم نبا اهافك دقف ةيوغللا
 قوتملا ىمويفلا دمحم نب "7 دمحأ هفنص ىعفارلل ريبكلا ىهقفلا حرشلا بيرغ ى رينملا حابصملا لثم

 ةفصب نمضتيو اهامضتي وه لب « بسحف ىعفاشلا ىعفارلا مامإلا ظافلأ ىف سيل وهو 77١ ةئس

 . ةيوغللا دئاوفلا ةريثك ةمتاخخ هب قبحلاو « نسح ضرع ىف ةيبرعلا ظافلأ ةرصتخم

 نيدلا لالج دنع ةعيفر ةورذ غلبي ىحح دادزي رصم ىف صلاخلا ىوغللا طاشنلا لازيامو

 ةماعب كيلاملا نمز نييرصملا ءاملعلا رزغأ وهو ةرجهلل 41١ ةنس ىوتملا ىطويسلا "” نمحرلا دبع

 ريخ .نم لب ةيوغللا هتافنصم ريخ نمو « ةيوغللاو ةيمالسالا ةنداسملا عيمج ف افينصتو افملأت

 وهو « اهعاوناو ةغللا مولع ى رهزملا » هباتك رصم ريغو رصمب بقحلا عيمج قف ةيوغللا تافنصملا

 حيحصلا ةفرعل تعضو مولع نم ةغللاب لصتا ام لك ضرعب هيفو « ةرهاقلاب اًرارم عوبطم

 عابتءالاو تحنلاو بلقلاو فدارتملاو دادضألاو كرتشملاو قاقتشالاو دلوملاو برعملاو حيحصلا ريغو

 ةبصخ ةلواحم لواح هنأ هلك كلذ نم مهأو . ةقيقدلا اهلئاسمو ةغللا مولع نم كلذ ريغو لادباالاو

 )١( ةثيدحلا بتكلا رردلاو 778 ص نايمهلا تكن ىف روظنم نبا عجار ( 34/1١ .

 ه ةنماكلا / ١" ةرضاحملا نسحو ١ /  54ص ةيغبلاو ٠١5 )( ص هنع ثيدحلا عم ىطويسلا ةمجرت رداصم رظنا

 تارذشلاو 55/0 ىفاولاو 8854/7 تايفولا تاوفو 75/5 . 550

 راد رشن ) رجح نبال ةنماكلا رردلا ىف ىمويفلا رظنا (؟)
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 اهتياورو ةغللا ىلع لوصا نم هتياورل هيف عضو امو ثيدحلا حلطصم ملع قبطي نا ٠ ىف ضيفيو

 ةعساو ةضافإ كلو ٠ عطقنم و لسرمو داحاو رتاوتم - وتلا ثيدحلاك - ةغللا طظافلا قش

 , ٠ :  8ها 9 ّ 1 ء* ا 5> 50
 ,فرط ةفرعم نعو .: درب نمو هتياور لبقت نمع تدحتو . داشو درطمو كورتمو ركنمو فقصص و

 ىف ديرف باتكلاو . هدسفأو رعشلا لحن نم رهشاو ةغللا ىف عونصملا لحتنملا نعو اهلمحتو ةغللا دعا

 مهطاشن رصم ى ةغللا ءاملعل لظيو : نييناهعلا نمز ىف ىطويسلا دعب ىضممو . هثحابمو هباب :

 ةنس قوتملا ىجافحلا نيدلا ا مهلثعي نم ريخ نمو ١٠١59 ءافش » هباتك ةعئارلا هتافلّؤم نمو

 هطورشو بيرعتلا نع أبف تدعم ةمدعك هردص. دقو ) ليخدلا نم برعلا مالك ف اب ليلغلا َ

 لالتحالا نمز اهباصأام عم رصم لظتو . ىريرحلل صاوخلا ماهو ىف صاوغلا ةرد ىلع حرش هلو

3 
 ةيب علا رايدلا ءاملع نم نوريثك اهزنيو 3 ةغللا ريغو ةغللا 6 ةيبرعلا ةفاقثلا لعاشم ةلماح- نئامعلا

 ةنس ىفودملا ملا ىديبزلا ىضترمديسلا -ةلسلسلاه ذه نم سماخلا ءزحلا ىانب رم ا ك-اهزن نممو

 ه/١ ةنس هل ماقم راد اهذختا ذإ م 1١15177 1794نويرصملا همركأو « هبر ءادن ىبل ىتح

 هلمع ىلع افك اع لازامو . ىدابازوريفلل طيحملا سوماقلا حرش ىلع هلوزن ذنم فكعو « اهؤالعو

 هسا ع ١ ولتي وهو . « سورعلا جات » مساب هامس دقو . تادلحم رشع ىف عوبطم وهو

 مضت نأ رصمل حيتأ هنأكو . هيف نييرصملل ةريثك ظيراقت قربحلا فو ؛ همجح ربك ىف برعلا ناسل

 نا امل حيتا امك . نييناعلا نمز ىف سورعلا جاتو كيلاملا نمز ىف ناسللا : ةيبرعلل نيمجعم ربكأ
 ظويسللا رظاللا كتاتك نيصقنو- ةيوقللا كاملا ف: قراهم: ةرئاذت زيكا عضت ,

 ىلاثلا نينرقلا ىف رئاكتت تذخأ نيبدؤملا نم ةقبط رصمب تناك هنأ ثيدحلا اذه ردص ىف انب رمو
 نم اهتاحن رصمل حبصي ثلاثلا نرقلا طساوأ ذنمو . وحنلاو ةغللا ةئشانلا ملعت تناكو . ثلاثلاو

 ايوغل ناك ايكاريبك ايوحن ناكو . نيبوغللا ىف هركذ رم ىذلا ىميقلا دالو مهتمدقم ىف اهئالزنو اهئانبأ
 ىلع سرد دقو 88 ةنس ىفوتملا طاطسفلا ليزن ىرونيدلا رفعج نب ") دمحأ هرصاعي ناكو « اريبك
 هامس وحتلا ىف اباتك هبالطل فنص اهب ٌرقتساو رصم نطوتسا املو هيوبيس باتك ةرصبلاب ىفزامل
 "و. ةنس قوتمل ركذلا فنآ دالو نب "”دمحم هنمز ىف اناقليو .نويرصملا هلمح هنعو « بذهملا

 مساس م دادغب خيرات 2 دالو نب دمحم عجار 290 | . 4 ص ىججافنحا ةمحجرت رداصم رظنا ١١(

 / هب امو 774/3 ةاورلا هابنإو ٠١6 / 19 ءابدألا مجعمو دابنإو 78 / ”٠ ءابوألا مجعم ى ىرونيدلا رظنا )١(
 . عجارم نم .٠ عجارم نم هب امو 7/1١" ةاورلا
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 هيوبيس باتك دربملا ىلع ارقو دادغب ىلإ لحرو « ىرونيدلا رفعج ىلأ دنعو هيبأ دنع ام لك ذخأ دقو

 ”/1/ ةنس ىف طاطسفلا لزنو . قمنملا هامس اباتك هبالطل فنصو . وحنلا سردي طاطسفلا ىلإ داعو

 وحنلا بالطلا ملعي « ةرجهلل ٠١" ةنس ىتح اهب لظو « ناملس نب ىلع ريغصلا 2" شفخألا

 اناقليق ىرجملا عبارلا نقلا ىف ىضمتو .رصمب هالمأ هلعل « هيوبيس باتك ىلع حرش هلو « ةغللاو

 تراص هيلإو اريبك ايوغل ناكايك اريبك ايوحن ناكو « هركذ راملا دالو نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 هيفو « دربملا نم هيوبيسل راصتنالا » باتك هلو « دربملا ىلع اهأرق ىتلا هيوبيس باتك نم هْيِبَأ ةخسن

 . ةفيرط ةيوخخ ("'ءارا هلو . « ظلغلا لئاسم ٠ هامس ىذلا هباتك ىف هيوبيس هب دقن ام دربملا ىلع دز

 نيب ةيوحنلا هبتك ىف جزمي ناكو . ريبكلا ىوحنلاو ىوغللا ساحنلا رفعج وبأ انب رم اك هرصاعي ناكو

 ةسردملا " 'ةعيلط قح هلعجي امم ةديدج ةيداهتجا ءارا ىلإ ذفني انايحأو نييفوكلاو نيب رصبلا ءارآ

 سيفنلا عئارلا ر بكلا هباتكو «وحنلا ىف ةحافتلاو ريغصلا هباتك نم حضتي ايكر صم ى ةيدادغبلا

 امهبلإ لحرف سسادنألاو برغملا ىلإ راط دالو نبا هرصاعم مساو هعسا نا ولو . « نارقلا فبارعإ»

 نع لمح سلدنألابةعاجلاىضاقديعسنبرذنم نأ انبرمو (هعنونخ اي بالطلا نمنوريثك

 لمحو . برغملاو سلدنألا ىف هتعاذأ ىتلا ىه رصف . دمحأ نب ليلخلل نيعلا باتك دالو نبا

 هبالطل ؟”هسّردو ةياردو ةياور هيويبس باتك ساحنلا رفعج ىبأ نع ىحابرلا ىبحي نب دمحم

 سلدقألا ىف ةيوحتلا تاساردلا مأ تحبصأ ثيحب ةخسنلا ةذه..ةياور تعاشو « ةبطرقب

 . هثحابمو وحنلا ىف ةضهن نم كانه اهقفار امو >

 رّدصت 470 ةنس ىفوتملا مهاربإ نب ىلع () ىفوحلا نيبمطافلا نمز ىف اناقلي ريبك ىوحن لوأو

 هلو . لوصألاو للعلا - هل اومجرت نم لاق ايك - هيف قوتسا اريك اباتك هيف فنصو وحنلا ءارقإل

 ةرشع ىف باتك نارقلا باّرعإ نف هلو « نويرصملا اه لغتشا ؤحنلا "نأ هنم رغصأ تافنصم

 ارا نضييرام ةعرتلا ©5) ىدادغي ناك هنأ-ة ةيوحن ءارا“ نم ماشه نبا هلع هلقث امم ودبيو « تادلخم

 ىوحنلا ”ركاذلا ةرصاعي ناكو ..ةديدج ءارآ ضعب ىلإ ةوفنلا لواحيو نيفوكلاو نيب رصبلا

 ١8١ ةقرولا ىلناعمسلل باسفألا ق قوحلا رظنا (6) 438/١7 دانخب خيرات ىف ريغصلا شفخألا رظنا 00

 هابنإو ٠١/7" ناكلخ نياو 1 ءابوألا مجعمو هابنإو 2555/18 ءايوألا نجعمو "01/8 ناكلخ نباو

 .3417 /39* تاَرقشلاو 31١4 / ؟ ةاورلا . 37/5 / * ةاورقا

 ا ص ةيوحنلا سرادملا 2( 57١ ص ةيوحنلا سرادلل اباتك رظنا )7١(

 .:8/ 3: ةاورأا ةانإ (0) .*77”؟ ص ةيوحشللا سرادملا (9)

 570/8 ةاورلا هابنإ ( 4 )
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 ىلإ لمح هنأ نظلا بلغأو « ةيبرعلا ءارقإل رّدصتي ناكو 44٠ ةنس ىفوتملا ىنج نبا ذيملت ىرصملا
 نبا وه اريبك ايوحن ذئنيح رصم تيجنأو . نيركبم اهنوسردي اوذحخأف ىنج نبا هذاتسأ بتكنييرصملا
 داعو اهتاحنو اهئالع. نع ذخأو دادغب ىلإ لحر دق ناكو 478 ةنس ىوتملا دمحأ نب رهاط 27 ذاشباب

 بتكلا ريرحت ىلع فارشإلا هيلإ دنْسُي ناكو, طاطسفلا ىف صاعلا نب ورمع عماجب ءارقإلل ردصتف
  لوقي ايك - تراس بتكوحنلا ىف هلو « فارطألا لجل ىمطافلا ءاشفإلا ناويد نع ةرداصلا

 . ةديج ةرشن تيوكلاب روشنم وهو « اهحرشو وحنلا ىف ةمدقملا اهنم « سمشلا ٌريسم - ىطفقلا
 هام باتكدلو «ىدادغبلاوحنلاةمئ ا دحأ ىجاجزلل لمجلا باتكحرشذاشباب نبا تافنصم نمو

 ىف وحتلا ىف ةريبك ةقيلعت هل تناكو « جارسلا نبال لوصألا باتك ىلع حرشو وحنلا ف بسنحم ا
 نييرصبلاو نييفوكلا ءارآ نم باختنالا ىف "7نييدادغبلا عزنم عزني ناكو . ادلحم رشع ةسمخ
 قوتلل تلكرب نب "دمحم هذيملت.وحنلا ءارقإل ردصتلا ىلع هفلخو . ةديدج ءاراب ءالدإلا ةلواحمو

 ىمطافلا ءاشنإلا ناويد ىف حفصتلا هيلإ ناك امك ةفلتخم فيناصت وحنلا ىف هل تناكو 087١ ةنس

 ثيدخلا اتفلسأ ىذلاَىَّربْنبانييبويألا نمز لئاوأ و نييمنطافلا نمزرخاوأ فرصمقاحنربكأو
  قلفالا ىف هترهش تراطو « ورمع عماجب ةغللاو وحنلا ءارقول ردصتي ناكو « نيبوغللا نيب هنع

 هنع نود فقو « سلدنألاو برغملا ىوحن ىلوزحلا ىسيع.مهتمدقم قو دلب لك نم ىالطلا هدصقف

 جئاتن نم .اينإ لوقي ناكو  ةيلوزجلاب ةفورعملا هتمدقم ىجاجزلل لمجلا بلتكل هحرش ءاتثأ ىف

 وحنلا ىف ةعزتلا (*!ىدادخب وهو « ارارم اهوحرشو ةلحنلا اهب متهاو ؛ هذيمالتو ىرب نبا رطاوخ

 هذيملت وحنلا ءارقإ ف ىرب نبا فلخو . هنمزل نييرصملا ةاحن نم هريغو ىرب نبا هذاتسأ لثم

 ىف بابألا بابل » هامس هيوبيس ىلع حرش وحنلا ىف هلو « نييؤغللا نيب انب ٌرمو « نينب نب نايلص
 رداصتو اهب رقتساو 778 ةنس ىوتملا قشمدلا ىبرغملا ىطْعُم نب * ىيحي رصم لزنو . « باتكلا حرش
 كلام نبا ةيفلأك ةيفلأ اهنم وحنلا ىف ةفلتخم تافنصم هلو ءوحنلا بالطلا ءارقإل ورمع عماجي

 - حرشو « جارسلا نبا لوصأ ىلع شاوحو . لوصفلا باتكو ءوحنلا ىف نيناوقلاو دوقعلا باتكو

 .نانلا ةقرمو 75/14 تارذشلاو ال8 /* ةاورلا هابنإو هابنإو ١7 / ١07 ءايدألا مجعم ىف ذاشياب نبا رظنا )١(

  ؟8 ص ةيغبلاو فلقلاو مجم / * تارذشلاو 016 / ؟ ناكلخ نباو 4© / 7 ةاورثا

 . 788 2 ٠01 ص ةيوحتلا سرادملا (4) . 54 ص ةيغبلاو ةخ /7 نانجلا ةآرمو

 6/6١" ةبدألا مجعم ىف ىلععس نبا ارظنا (0) . 775 ص ةيوحنلا سرادما (؟)

 . م“ مجارتلا جاتو « تارنشلاو 4١١ ةيغبلاو مو/114 ءايدألا مجعم ف تاكرب نب دنحم . عجار 222
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 وحنلا ءارقإلل ردصت 5817 ةنس ىفوتملا دمصلا دبع نب "7 ىلع حامرلا نبا هرصاعي ناكو . لمحلا ىلع

 ىواخسلا دمحم نب "' ىلعب قتلنو . ىطويسلل رئاظنلاو هابشألا باتك ىف هركذ ددرتي عومجم هيف هلو
 هابشألا باتك ىف رركتي همساو . ىرشخمزلل لصفملا باتك ىلع ناحرش هلو 547 ةنس ىوتملا
 5145 ةنس ىفوتملا رمع نب ناّمع 197 بجاحلا نبا عزانم الب ذئنيح نيب رصملا ةاحنلا مهأو . رئاظنلاو

 ىكلاملا هقفلا ىف ةريثك بتك هلو . هتفيظو ىلإ ةبسنلا هيلع تبلغف ءارمألا ضعبل ابجاح هوبأ ناك
 فرصلا ىف ةيفاشلاو وحنلا ىف ةيفاكلا هاباتكو « ىلامألا تاتكوحنلا ىف هلو : ضورعلاو لوصألاو

 ترتكو . ناكم لك ىف بالطلل اهسردب ءاملعلا قلعتو . ىمالسوالا ملاعلا ىف امهترهش تراط

 نبا عزنيو . ىدابارتسإلا ىضرلا حرش اهحورش مهأ نمو « ةطرفم ةرثك حورشلاو ىثشاوحلا |بيلع

 ةيرصبلا نيتسردملا ءارا نم بختني وهف « «”ةيدادغبلا ةسردملا عزنم ةيوحنلا هتاباتك ىف بجاحلا

 . هئاكذ ةدحو هتقد غلابو هرصب نسح ىلع لدت ةيداهتجا ءارا اميلإ فيضيو ةفوكلاو

 0 ىلحنلا نيدلا نيمأب هلئاوأ ىف قتلنو « كيلالا نمز ىف ةيوحنلا تاساردلا رهدزتو
 وحنلا ىف ةفلتخم فيناصت هلو . سانلا هب عفتناو وحنلا ءارقإل ردصت 70 ةنس ىفوتملا ىلع نب دمحم
 رصم لزن « 5944 ةنس ىوتملا لصألا ىبلحلا ساحنلا نب 29 نيدلا ءابب هرصاعي ناكو . ضورعلاو

 ةنس ىفوتملا ىسلدنألا نايحوبأ ذملتت هيلعو « ةيبرعلا ءارقإل ردصت نأ ثبلي ملو اهخويش نع ذخأو
 . روفصع نبال برقملا ىلع حرش اهمهأ نم « ةفلتخم تافنصم هلو 514 ةنس رصم هلوزن نيح 6

 عماج ىف وحنلا سيردتل ردصتو « هبتك هنع ذحخأو همزل دقف . هذيمالت مها وه (نايح وباو

 برقملاو هيوبيسل باتكلا لثم ةيوحنلا بتكلا تاهمأ ىلع ةريثك حورش هلو ةرهاقلاب مكاحلا
 تافنصم هل كلذ بناجيو ٠ هتيفلأ ىلغ حرش هل اضيأو كلام نبال ليهستلاو روفصع نبال عتمملاو

 ىدصتيو ني رصبلا ةعباتم هيلع بلغيو ؛ وحنلا لسع ىأ بّرضلا فاشترا اهمهأ ةلقتسم ةيوحب
 )١( ص ةيغبلا لق حامرلا نبا عجار #4١ . )  ) 5اهدعبامو ”47 ص ةيوحنلا سرادملا .

 ةرضاحللا نسح (ه) +6ه/8١ ءابدألا مجعم ىف ىواخسلا ملعلا رظنا (؟) ١/87 . ١

 ةاورلا هابنإو م٠4/# ناكلخ نباو 5/ 5١١ص ةاعولا ةيغب (") ةيغبلاو " .

 ءارقلا تاقبطو "484 ص ١/ 858رجح. نبال  .ةئماكلا رردلا .ق .نانخابأ ظنا: (ا/) نسحو 141/8 ىكبسلاو

 ةرضاحملا  . 4١١/١ص نايمحلا تكنو ١؟5 ص ةيغبلو *”«أ4 ظ ١8١

 )*( ؟88/ 7 ءارقلا تاقبطو 775/4 ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو ناكلخ نبا ىف بجاحلا نبا ةمجرت عجار

 / "11ءارقلا تاقبطو ١/ 208ىيهذلا تاقبطو ٠١1/5 تارذشلاو 868/7” تايفولا تاوفو ١16/5 بيطلا حفنو

 (ىزود ةعبط) ةيغبلاو 74/0 تارذشلاو 7/7 ص نوحرف نبال جابيدلاو ١/85 .

 . اهدعي امو 71١" ص ةيوحنلا سرادملا (4) . ١8/٠" نالكو ربو "#6 ص
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 : نمو . هنمزل ارسل ةاحنلا نم ليج 2 جرح دقو ٠ قارا كلام نبال 0 1

 د هتدج مساق ة مأآو 48 ةنس قوتملا مس 5 0 ''' مساق مأ ن ما هذيمالت

 نبا اهتاحن ربكأ ذئنيح رصم تجرخو . هتيفلاو كلام نبا ليهستو ىرشخمزلا لصفم ىلع

 د اس ع ا تبان بابا

 ةيوحن تافلنصم هلو « هيوبيس نم ىحنأ هنإ | اولاق نأ هب هيرصاعم باجعإ نم غلبو . جف لك نم

 فورحلاب صاخ ءزج : نيءزج ىف وهو « بنراعألا بتك نع بيبللا ىنغم » اهمهأ نم ةريثك
 هلو . ةقيقدلا تاظحالملاو ةيلكلا دعاوقلا نم اريثك هيف شنب . لمجلاب صاخ ءزجو تاودألاو

 لكر«ىَدّنارطق»باتكو«بهذلاروذش» باتكو«كل ام نبا ةيفلأ ىلإ ك ل اسملا حضوأ» باتك

 هرصاعي ناكو . ةيدادغبلا ةسردملا جهنم وحنلا ىف جباي وهو . اًراركتو اًرارم ةعوبطم بتكلا هذه

 . ةيفلألا ىلع هحرش هتافنصم مهأ نمو 778 ةنس ىقوتملا سحرلادبع نب هللا دبغ ليقع ""' نبا

 مملاا/ ةنس دنهلاب قوتملا ىردنكسإلا !*' ىيمامدلاب ىرجم لا ال نرقلا ى قتلنو . روهشم وهو

 اهيفو . ماشه نبال ىنغملا ىلع ةيشاح هلو . رهزألا عماجلاب مث ةيردنكسإالاب وحنلا ءارقؤلل ردصت

 را ل ا ل ىّبمْشلا لعج امم اديدش الماحت هيلع لماحتي

 ةنس «ؤوتملا ىمورلا ناملس نب دمحم ٌئجّيفاكلاب '!امهدعب ىتتلنو . اعم ناتعوبطم ناتيشاحلاو . ىنغملا
 ةنس قوتملا ىرهزألا 9: ديا خيشلا ذئنيح ةاحنلا مهأ نمو . ةفلتخم ةيوحن تارصتخم هلو

 ةمدقملا » اهنم ةفلتخم ةيوحن تافنصم هلو « هيلإ بسنف رهزألا ىف بالطلا ءارقإل ردصت 6
 ةددعتم ةيوحن تافنصم ىلع حورش هلو «ناعوبطم امهو ءاهيلع حرشو «ةيبرعلا ىلع ىف ةيرهزألا

 اريبك ايوحن ناكو ىطويسلا هرصاعي ناكو .ماشه نبال « حيضوتلا ىلع حيرصتلا ١ : هحرش اهمهأ

 قبط هيفو . تادلحي ةعبرأ ىف (رئاظنلاوهابشألا»باتكوحنلا تايلكى هلو ءاريبكايوغل ناكايك

 ) ١ ( ةيغبلا 0 علاطلا ردبلاو 77ص ةيغبلاو ١81١/9 تارذشلاو

 54 0 هلاطلا دنا "98 ص ةيغبلاو 0 تار 5

 . 785 ص «ةيوحنلا سردملاو انباتكو

 مسا7/ ةنماكلا رردلا ىف ليقع نبا عجار 2("")

 785/١ معلاطلا ردبلاو 7١ 4/5 تارذشلاو 784 ص ةيغبلاو

 . "608 ص « ةيوحنلا سرادملاو انياتكو

 448 مقر الج عماللا ءوضلا ىف ىيمامدلا رظنا (5)

 -<هم مقر 0-0 عمالللا ءوضلا ف ىجيفاكلا رظنا (8ه)

 .875/7 بهذلا تارذشو 48 ص ةيغبلاو

 مقر“ "جح عماللا هوضلا ىف دلاخ خيشلا عجار (5)

 ةرئاسلا بكاوكلاو 56/8 بهذلا تارذشو 0١

 . 0/5٠١ كرابم ىلعل ةديدحلا ططخلاو
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 550 ع هقفلا ىف رئاظنلاو هابشألا نع مهتاباتك ىف ءاهقفلا جهنم ةيلكلا وحنلا دعاوق ىلع

 ىلع هفلأ وحنلا لوصأ فق فيطل رصتخم وهو حارتقالا باتك هلو . دابآ ردم عبط دقو « سيفن

 عم بابك في رصتلاو وحنلا ىق هلو . هتمدقم ىف لوقي امك ىنج نبال صئاصخلا باتك ىده

 ةيفرصو ةيوحن فراعم ةرئاد وهو . مهءاراو ةاحنلا تافالخ هيف َض نيمخض نيدلحم قف عماوملا

 . ةعيدب

 ِ نمو ةرجهلل 478 ةنس قوتملا دمحم نب ىلع 7 ىنومشألا نييناهعلا نمز لئاوأ ف اناقليو

 . نيفلتخما ةاحنلا ءارا ةقدب هيف ضرعي وهو . كلام نبا ةيفلأ ىلع هحرش ةيوحنلا هتافنصم

 لاوط وحنلا ءاملع طاشن رمتسيو . ةلوادتملا وحنلا بتكر هشأ نم ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش لثم

 قوتملا ىرشوندلاو ٠١18 ةنس قوتملا ىناونشلا رشع ىداحلا نرقلا ىف مهرهشأ نمو . نيينامعلا مايأ

 ةنازخ » : هتافلؤم نمو ٠١817 ةنس قوتملا ىدادغبلا ")رداقلادبع ةرهاقلا لزنيو ء78١٠ ةنس

 اهءارعش دهاوشلا عم ركذي ةداعو . تادلجم ةعبرأ ىف ةيفاكلا حرش دهاوشل حرش ىهو ٠ بدألا

 ؛ مالسرالاردصوةيلهاجلا فةيبرعلا ءارعشل فر اع ةرشاد ىلإهتنازخ لاحأ كلذبو ء مهم جرتيو

 لو 8/6١١ةنس قوتملايمألادمحمو ١١141 ةنس فون ىنفحلا انا قل يفرشع ىفاشلا نرسقلا ىلإ,ىصمنو

 ةنس قوتملا ""ىوارفكلا نسح خيشلاب قتلن نأ ثبلن الو . ةعوبطم ىهو . ىنغملا ىلع ةيشاح

 ةنس قوتملا ىلع نب دمحم ؟؟*”نابصلاب قتلنو .روهشملا ةيمورجألا حرش بحاص ١

 فراعم ةرئادب هبشأ ىهو « ينومشألا حرش ىلع ةروهشملا هتيشاح بحاص م17 41ه

 . نيينامثعلا مايأ ةيابت ىبح رصمب ىوحنلا طاشنلا رارمتسا ىلإ ةوقب زمرتو « ةيوحن

 . مولعلا دارفإ ىف رخآتت رصم انيأر . دقنلاو ةغالبلا مولع ىلإ ةغللاو وحنلا ىملع انكرت اذإو

 ,ىسينتلا عيكو نبال باتك ةغالبلا ثحابمب ىنعي هدجن باتك لوأو . اهب ةصاخ تافنصمب ةيغاللا

 . دقنلا ثحابم ىف لخدأ كلذب وهو . ىبنتملا تاقرس نايب ىف *”ضصنملا هام م48 ةنس قوتملا

 ١١6/5. قيربجلا خيرات (؟) 0 ه/5 معماللا ءوضلا ىف ىومشألا رظنا ()

 0س. ةيقيفوتلا ططخللاو 7377 / ؟ ققربجلا خيرات 0( هيفو 44١/1١ معلاطلا ردبلاو 152 / م بهذلا تارفشو

 دنع ىلدألا دهنلا خي رات باتكلا اذه ى رظنا-(ه) . 8314 ةنص قوت هنأ

 قشملدب هريشن دقو . 584 ص سابع ناسحال برعلا رثألا ةصالخ ىدادغبلا رداقلا دبع ىف رظنا (؟)

 10/ 48١ةيادلا ناوضر دمحم روتكدلا . مجارم نم اهب امو ةيمالسإلا فراعلل ةرئادو .
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 وهو « عيدبلا نونف ىف اثحبمو « ةماع ةيرعشلا تاقرسلا ىف اثحبم : نيثحبم هيدي نيب لعج هنأ ريغ
 دقن ىف ةمادق هفاضأ ام ركذي مث عيددبلا باتك ىف زتعملا نبا امنود ىلا هتاحلطصم الوأ ركذي هيف

 . ىمتاحلل ةرضاحملا ةيلح باتك ناك امبرو « هبحاص ىمسي ال ثلاث باتك نم دمتسيو «رعشلا
 عضو ىف ترخأت دق تناك نإ رصم نأكو . هلبق عيدبلا ف تفلأ بتك مهأ العف ةثالثلا بتكلاو
 . عيكو نبا نمز ىبح اهنم قارعلا تعضو ام ىلع عالطالا ىف رصقت مل امنإف ةيغالبلا ثحابملا

 لدت : نييمطافلا نمز ةياهت ىتح نييقارعلا ريغو نييقارعلا ثحابم ىلع عالطالاب هدعب ىَنعُت تلظو
 ناويد نوناق : هباتك ىف هارن ذإو 057 ةنس قوتملا قريصلا بجنم نب ىلع تاباتك كلذ ىلع

 نونف نم ةيروتلاو سانحلا ىنفل هلئاسر ضعب ىف ضرعو اًعي رس اًئيدح ةغالبلا نع ثدحتي لئاسرلا
 . عيدبلا

 ىلع تاييبنتلا بئارغ باتك ةملكلا هذهل قيقدلا ىنعملاب رصم ىف فْلأ ىغالب باتك لوأ لعلو
 عوضوملا سفن ىف هتقبسو . 577 ةنس ىفوتملا ىرصملا ىدزألا رفاظ نب "7 ىلعل تاهيبشتلا بئاجع
 هذه نم قباسلا' ءزحلا ىف هل انضرع دقو نوع ىلا نب ال تابيبشتلا باتك اهمها نم ىرخا بتك

 لضفألا كلملل همدق هنأ هباتك ةمدقم ىف رفاظ نبا ركذيو .7 597 ةنس قوت دقو « ةلسلسلا

 ةتس ىف رفاظ نبا هلعجو . ةرهاقلاب روشنم وهو « هيبأ ةايح ىف 0817 ةنس نيدلا حالص نب ىلع

 راونألا هيبشت ىف ثلاثلاو رامنألاو هايملا هيبشت ىف ىناثلاو ةيولعلا مارجألا هيبشت ىف اهوأ ::تاونا

 لزغلا ىف عقاولا هيبشتلا ىف سماخلاو تايرمخلا ىف عقاولا هيبشتلا ىف عبارلاو تابنلاو رامثألاو
 . ةعونتملا تاعوضوملا هذه ىف هيبشتلا فرط عمجم باتكلاو . ةفلتخم تاهيبشت ىف سداسلاو

 . سلدنألاو برغملاو قارعلاو ماشلاو رصم ءارعش نم نيثدحما ةنسلأ ىلع تراد ىتلا كلت ةصاخو
 بجعنو . ىناهبصألا دامعلل ةديرخلاو ىلاعثلل ةميتيلا لثم ةماعلا بدألا بتكب كلذ ىف ناعتساو

 اذإ لوزي بجعلا نأ ريغ ٠ هيبشتلا ىف مهدئارف عم باتكلا ىف نيضورعم ىبرعلا ملاعلا ءارعش ىرن ذإ
 ىلا 9 ١

 امنأكو ةيملعلاو ةيبدألا هراثآ تلعج ةدحو هدوست تناك ىبرعلا ملاعلا نأ نم ارارم هاندكأ ام انفرع

 رهظي نكي مل ثيحب  قاطن عسوأ ف لوادتُت ءارعشلا نيواود لعج امم « هنادلب نم دلب لك راثآ
 اناقليو . ةفلتخما ةيبرعلا نادلبلا هراعشأو هناويد لقانتت ىتح ةرهشلا نم ائيش لانيو ةدلب ىف زغاش

 "54/1 ءابدألا مجعم ل رفاظ نب ىلع رظنا 010

 10/ تايفولا تاوفو
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 ماعمو ةباتكلا ملاعم » هباتك ىف هارنو 5758 ةنس ىوتملا ثيش نب !'' يحرلا دبع رفاظ نبا دعب

 . نونف ضعبو عجسلاو ظافلألا رايتخاو ةاواسملاو زاجيالل هيف ضرعي ةغالبلل الصف دقعي « ةباصإلا

 اهيف لظ دقو 4٠ ةنس ةرهاقلا ليزن روهشملا ىعفاشلا مامإلا مالسلا دبع نيزعلا هولتيو . عيدبلا

 عاونا ضعب ىف زاحجيالا ىلإ ةراشإلا هامس روشنم باتك هلو « هريغو ىعفاشلا هقفلا ىف اًريبك املع

 ركذلا ىف زاجمأ ةلثمأل قيقد ءاصحإ ىلع هرصق دقو « نايبلا ملع ىف باتك كلذب وهو ءزاحلا
 . نايبلا ملع ىف ةفورعملا ةريثكلا اهعيرافتو دعاوقلاب ىنع امم رثكأ ةلثمألاب هيف ىنُع . ميكحلا

 امه هل نارصاعم عيدبلا نونفو ةغالبلا ىف رصمب فيلاتلا ناديم ىف مالسلا دبع نبزعلا نم مهاو

 ىرصملا عبصاالا ىلا ٍنباو 581 ةنس قوتملا رصم ليزن ىرئازجلا ىنرغملا ىشافيتلا فسوي نب دمحا

 امناو هبابش ةروك اب ىف رصم لزن هنا عضوملا اذه ريغ ىف هنع انرك ذف ىشافيتلا اما . 585 ةنس قوتملا

 فيلأتلاب ىنعو ابيدأ ناكو ايجولويحلاو ىعيبطلا خيراتلا ىف هرابغ ّْقْشُي ال اًملاع حبصأ ىتح هتدهعت
 نم باتكلا طقسو « ةيعيدبلا تانسحنلا نم انبسحم نيعبس هيف ىصحأ اباتك هيف فلأو عيدبلا ىف

 هلو , ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف رصم هب ترفظ ىغالب ربكأ َدَعِيف عبصإلا ىبأ نبا امأ . نمزلا ىديأ

 : نارقلا عيدب باتكو « نارقلا زاجعإ نايبو رثنلاو رعشلا ةعانص ىف ريبحتلا ريرحت : ناباتك

 ناونع نم حضاوو « ميركلا نارقلا ىآو رثنلاو رعشلا ىف هناولأو عيدبلا ةسارد ى اعيمج ناباتكلاو

 ى عبصوالا ىبأ نبا ركذيو . ةرهاقلاب ناروشنم ناباتكلاو . ميكحلا ركذلا عيدبب صاخ هنأ امهيناث

 زاجعإو عيدبلا نونفو ةغالبلا ىف فلأ اباتك كرتي دكي مل هنأ نّيبتن اهنمو هرداصم نيباتكلل هميدقت

 ةمادقل رعشلا دقنو رتعملا نبا عيدبو ظحاجلل ناآرقلا. مظن كلذ نم « هيلإ عجر الإ ميركلا نآرقلا

 ى تكنلاو ىركسعلا لاله ىبأل نيتعانصلاو ىرصملا عيكو نبال فصنملاو ىمتاحلل ةرضاحمنا ةيلحو

 ةطاسولاو ىدمالل ةنزاوملاو ىضرلا فيرشلل زاحملاو ىنالقابلل نآْرَقلا زاجعإو ىنامرلل نآرقلا زاجعإ

 لئالدو ىجافخلا نانس نبال ةحاصفلا ٌرسو قيشر نبال ةدمعلاو ىناجرجلا زيزعلا دبع نب ىلعل

 زاجعإلا ةيارد ىف زاحجيزالا ةيابنو ىرشختزلل فاشكلاو ىناجرحلا رهاقلا دبعل ةغالبلا رارسأو زاجعإلا

 تافنصم نم كلذ ريغ ىلإ ىشافيتلا نيدلا فرش عيدبو ريثألا نبال رئاسلا لثماو ىزارلا رخفلل
 ناكو ءرصم ىف سردت تناك عيدبلاو ةغالبلا بتك نأ ىلع لدنل تاهمألا انركذ امنِإو . ةريثك

 هباتك ىف عبصإوإلا 'ىلأ نبا ضرعيو . اطابنتساو ةساردو اهققفو اهف امتءارق ىلع نوفكعي نوي رصملا

 . 1417 ةنس توريبب عبط « ةباتكلا ملاعمو : هباتكو 05١/1١ تايفولا تاوف ىف ثيش نبا ةمجرت رظنا (01)

 ١١١ ٠ ىوفدؤلل ديعسلا علاطلاو ا١١ا//#© بهذلا تارذشو
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 اهب درفنا ىتلا ةرشعلا ناولألا ضرعي مث ءرتعملا نبا اهب صتخا ىتلا ةيعيدبلا ناولألا ريبحتلا ريرحت
 اهضرع نم ىبتنا اذإ ىتح « لوصألا ناولألا هذه ىمسيو « انول نيئالث اعيمج تغلب دقو ةمادق
 اهلقن تانسحم ةثاللثب اهولتيو « انسحم نيتس تغلب دقو ةيمز نوع ةوقل لا اهركذ ىتلا عورفلاب اهعبتا

 نم انول نيثالثب اهولتيو « انول نيعستو ةثالث ةيعيدبلا ناولألا غلبت كلذيبو . يىبادجاالا عيدب نع

 هيلإ قوبسم امإ قابلا نإ اولاقو « انسحم نيرشع وحن اهنم نويغالبلا هل مل « هفاشتكاو هلمع
 انلق امك -- الوأ هيف ركذ « نارقلا عيدب » ىناثلا هباتك باتكلا اذه دعب فنصو . (3) هيلع لوخدم وأ
 ىتح ةيعرفلا تانسحملا ركذ ىف ىضم مث ٠ ةمادقو زتعملا نبا دنع  ةيعيدبلا تانسحملا لوصأ - افنآ
 باوبأ نم ةفئاطو ةيناببلا روصلا تانسحملا كلت ىف لخندأ ةنأ ظحاليو . ةعستو نسحم ةئام اهب غلب

 لولدم معسو كلذبو زاجالاو بانطإلا وأ طسبلاو حاضيرللاو ليصفتلاو راركتلاك ىناعملا ملع

 . هدعب نم عيدبلا باحصأ دنع كلذ لظو ةيعيدبلا تانسحما
 .ىرجهلا نماثلا ةدقلا كصخت ىل اك اذإ قع عبصإلا ىلأ نبا ىباتكب اليوط رصم لعشُتو

 . عيدبلاو نايبلاو ىناعملا : ةثالثلا اهمولعو ةغالبلا ىف ةقراشملا ثحابمب ةيانعلا ف مهست : اهاندجو

 صاخلا مسقلا وهو ٠ ىك اكسلل مولعلا حاتفم نم ثلاثلا مسقلا صنخلل دق ىنيوزقلا بيطخلا ناكو
 قيلعتلاو هريسفتب نونعي حارشلا لعج امم .٠ ديعب دح ىلإ صيخلتلا اذه ىف نسحأو « ةغالبلا مولعب
 الا“ ةنس ىفوتملا  ىكبسلا ىفاكلا دبع نب ىلع نب "”دمحأ وه ىرصم حراش كلذب نعي و + هيلع

 نيب رصملاب ديشي  هحناوف ىف هارنو ؛ حاتفملا صيخلت رع ف حارفألا سورع » هحرش 9
 هحارشو ةيغالبلا ىك اكسلا ثحابم ىف قمعتلا نع مهانغأ ىذلا ميلسلا قوذلا نم ةللعاوت طابو
 ىنأ ملعا ٠ : الئاق هحرش ىف هلمع روصيو . ةيفسلفلاو ةيلقعلا مولعلاب اعيمج مهماهال نييناريوالا
 دعاوقلا نم اعيش هتتمضو .. ةيبرعلاو لوصألا دعاوقب «(( ةغالبلا ملع ) ملعلا اذه دعاوق تجزم
  نييقرشملا ةقيرط هحرش ىف ُهْيَدْعَأ امنأكو . « ةيعيبطلا وأ ةيضايرلا ةمكحلاو ةيمالكلا دقاعملاو ةيقطنملا
 ةيعيبطلا ةفسلفلاو مالكلاو قطنملا مولعو ةغالملا نيب هحرش ىف لصي داعف « ةقراشملا وأ
 دق تناكو . قرشملا نادلب نم اهريغك رصم ىف ففاقخلاب ان اينو ةغالبلا تاضا ات 0

 ثيحب .٠ عيدبلا تانسحم ىلع اهنم ةحدملا لمتشت ةيوبن حئادم ىهو ةفلتخم تايعيدب رهظت ت

 )١( ةيعفاشلا عبط ) راحسالا تامسن ىلع راهزألا تاحفن ١78/5٠١ ةنماكلا رردلا ىف هعجارو 95١/١"

١5١/1١ 
 ةرهازلا موجنلاو 556/56 بهذلا تارذشو 00 . ” ص ( قشمد

.7١/١ 
 رجح نبال رمعلا ءانبأب رمغلا ءابنإو تاقبط ىف هيبأ ةمجزت ىكبسلا ةمجرا قف رقنا (؟)



 ىف

 0 عبس بوو يارب تانسحنا كلت نم انسحم تيب لك مضي

 . ىرجهلا عباسلا نرقلا ذنم رهظت ت تلي ىلا تايعيدبلا هذه ىف ةكراشملا ىلإ رصم عراست مو

 ريخ حدم ىف عيدبلا مظن » اهيمسي ةيعيدب مظني ىطويسلا اندجو كيلاملا نمز نم ةرخاب انك اذإ

 نمز رصم ىتتعتو . 41١ ةنس ةافوتملا ةينوعابلا ةشئاعل ةيعيدب اهيلتو . حرش اهيلع هلو « عيفش

 . ىلازاتفتلا دعسلاو ىكبسلا حرش :ةصاخو هحورشو ىنيوزقلا بيطخلا صيخلتب نينارعلا

 اذه ىف اهتكراش ةيدقنلا ثحابملا نإف رصعلا اذه رصم ىف ترخأت ةيغالبلا ثحابملا تناكاذإو

 تاقرس نايب ق عيكو نبال فصنملا باتك - افنا انبّرم ايك - رصعلا لئاوأ ىف اناقليو «رخأتلا

 فلا نأ لارشالب بهذو ؛ عيدبانونف ىفةمدقسم ىلع ىوشحا هنآ انركذ دقو «هرعش لك شمو نشل

 رك ذي وهو . ''"هدقنب عيكو نبا ىرغأف هحدم نع ىبنمل عفرت ذإ روفاك ريزو ةبازنح نبال اًراصتنا

 هركف جئاتنب ءارعشلا -عيمج لع .هولضف تح ىيتنملا خيدم ىف اوقلاب ةعارس نأ .هياتكل هعدقت قف

 ثحبمب همالكل مدقيو « هومدقت نمل هتاك احو هديلقت ىدم نع فشكي نأ دارأف « هيناعم عئادبو

 « عيدبلا نونف نع -- هل انضرع - المح ائيدح ثدحتو . افنص نيرشع هيف اهفنصي تاقرسلا نع

 مق ثحن وهو . ايحيرات ابيترت اهيترت عم ؛دئاصق ىف اهل ابقعتم ىبتتملا تاقرس ىف ضيفي ذخأ م

 لدي ذإ « ىبنتملا تاقرس نايبب اونع نم مهدعب ءاج نمو هيرصاعم ثوحب نم هريغ ىلإ سايقلاب

 ىف اوعسوتي الأ ىغبني ناك ءامدقلا انداقن نإ انلق ام دقو . مهفلا ىف هتقدو هتتطفو هظوفحم ةرثك ىلع

 « ىنفلا ريوحتلا هومسيو ةقرسلا ةملك هنع اًوحنب نأ ىغبني ناك امك عسوتلا اذه رعشلا تاقرس ثحب

 تايب عيكو نبا لواح نأ بجععتو . ريوحتلا اذه ىلع رعاشلا ةردق ىدم اونيبتي نأ اولواحو

 ضعبب ساقي ال رعاشلاو « كانه وأ انه اوفع هيلع عقو تبيل ىوغللا هفعضو ىنتملا دنع فافصإلا

 عيكو نبا دنع ههابشأو اذهو . ةعيدبلا اهدئارفو هتايبأ عئاورب ساقي امنإو « هنع ْتدن هل تارثع

 00 ا لع ىلا قاما تالا قت با لمع

 نم ارعاش ناك هنأ هلك كلذ ىلإ عيكو نب ! رك اعاوزإل. ""« هنم فاصنإلا دعبأ ام » : هنع لوقي

 رصم ىف طوبملا نم هتياغ فصنملا باتك ٌدْوي لو . هيلع لماحتلا ف فرسأف ىنتملا قوذ ريغ قوذ

  بتاك دمحأ نب دمحم () ىديمعلا لعج امم , هل مهعيشت ىف نوغلابي نوريثك ىضم دقف ىنتملا ةلزنمب

1 

 ظ . ؟16/؟ قيشر نبال ةدمعلا (9) 2 مهاربإ روتكدلا ةمجرت ريشالبل ىنتملا بيطلاوبأ رظنا )١(

 هابنإو 51١7 / 197 ءايدألا مجعم ى ىديمعلا رظنا (4) . 487 ص ( قشمد عبط ) ىناليكلا

 . ١94 ىطويسلل ةاعولا ةيغيو 747/79 ةاورلا ١17/17 ءابدألا مجعم (؟)
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 نع ةنابوالا » مساب هتاقرس ىف ايناث اثحب بتكي #8” ةنس قوتملا نييمطافلا نيواود ىف ءاشنإلا

 زمللاو زمغلا نم ريثك عم - هل ىءارتت ايك - تاقرسلا هذه نر فى ليطي وهو « ىبنتملا تاقرس

 . ةيوغللا هبويع ضعبل - عيكو نبا ضرع اك - ضرعيو « ريبكلا رعاشلل حيرجتلاو
 «.ةلئاسر: قف قريصلا تيم ىرا'ازارغ اهدتع قققيو تاقزبتلا ق' ثحبلاب ةكعم طف لازتامو

 كلذ نم ءاوضأ ىرنو . ىبرعلا ملاعلا ءارعش عيمج ىلإ اهتيانع دقتل اهنإ لب ٠ ىبتتملاب ةينغم لازتامو
 ضعب هيف عمجم هارن ذإ ٠ نيدلا حالص رعاش كلملا ءانس نبال ١١ لوصفلا صوصف باتك ىف ةريثك
 فيرط نمو . ىبرعلا ملاعلا ءارعشل اريثك ناضرعي اهيفو , لضافلا ىضاقلا نيبو هنيب ةلدابتملا لئاسرلا
 لاَقف ٠ ناسل لك ىلع ىبنتملا رعش رودي اذامل لضافلا ىضاقلا لأس هنأ اهيف كلملا ءانس نبا هركذ ام

 لضافلا ىضاقلا هلأسو . ةعيدبلا هكح دصقي « راكفأ نم سانلا رطاوخم رودي ام ىلع لمتشي هنأل

 نم الو « هرايتخا لهأ نم سيل » هنأب كلذ نع رذتعاف ىمورلا نبا رعش نم تاراتخم بختتي نأ
 هربت ندعمو ؛ وار هدوسأو ةراّخنز هراحب نأل « هراحن نم ردلا نوجرختسي نيدلا نيصاوغلا

 شحويو .« سئويو عمطي « ةراتس فلأ لب باقن فلأ ةليقع لك ىلعو « ةراجحلاب مودرم

 . « ةعسل اهبناجي ةلبقو « هرجاو .ةردو « ةردبو ةرذش « معبو حبصيو « ملظيو رينيو «٠ سنؤيو

 « قيقد دقن وهو « ىمورلا نبا راعشا نيب توافتلا ىدم نع حوضو قربع كلذب كلملا ءانس نباو

 ىدحإ ىف هل ركذو « هعنصف « قيشر نبا رعشل بختنم ْنُص ىرخأ ةرم لضافلا ىضاقلا هلأسو
 نبا هللا قلخي ملولو ٠ : لوقي « ىبنتملاو زتعملا نبا رعش نم قورسم هرعش نأ هل ركذ اهك كلذ هلئاسر
 نيذه راعشأ ببني وهو « هملعي وأ همظني نأ نع الضف رعشلا فرعي قيشر نبا ناكامل ىبنتملاو زتعملا
 رتعملا نباب لئاسرلا ىف ارارم كلملا ءانس نبا هونيو . «رتعملا نبا امساالو احيبق ابهن نيلجرلا
 نبال تايبا ضعب ىف انايحأ لضافلا ىضاقلل ةيدقن تارظن كلمخ امف تلمح دقو . ىرتحبلاو

 نييبيدألا نيب ةلدابتملا لئاسرلا هذه نم ؟'اجذومت 597 ىف ىدنشقلقلا دروأو « كلملا ءانس

 2: كلملا ءانس نبآ تيب لضافلا ىضاقلا اهيف دقن ةلاسر دروأذإ « نيريبكلا

 سنكُيو هنم نسحلا تي َلْرَعُي امرف قاب ُنسحلا انهو ىنيلص

 رتغما نبا كلذ ىف عبات امنإ هنأب كلملا ءانس نبا هيلع درو « ةلذتبملا « سنكي ه ةملك هيف هركذل

 : هلوق ىف

 ) )1١ىتعألا حبص رظنا 050( . ةيرصلل بتكلا رادب ةطوطخم هنم /---7307.
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 ضونكم ىتيحل 7 ىدختو طصضستقلا نم ةانَقلا لثم ىماوقو

 ةملك كلذب تحبصأو هلبق نم زتعملا نبا اهلمعتسا ةملكلا نإ لضافلل لوقي نأ ديري هناكو

 . اهاعتسا نم رعاش ىلع سأب الو ةيرعش

 « ىسلدنألا بدألاب اهداقنو رصم ءارعش لاصتال رصعلا ىف ىرصم زمر ريكأ كلملا ءانس نباو

 نم لحي هنأكو . اه هعضوف اهضورع اوعضو دق اونوكي ملو « نييسلدنألا تاحشوم سرد دقف

 ءىشب ثدحتنسو « ىبرعلا رعشلا ضورع نم دمحأ نب ليلخلا لحم ةيسلدنألا تاحشوملا ضورع
 ] . ىلاتلا لصفلا ىف كلذ نع ليصفتلا نم

 تاحشوملا ضورع نم هعضو امب ال . هنمز دعبو هنمز ىف داقنلا كلملا ءانس نبا لغش دقو

 اليوط داقنلا لغشف « همايأ ىتح رصم هتبجنأ رعاش هبنأ ناك دقف « هرعشب اضيأ لب ء بسحف
 ىف ردلا مظن » هباتك 57 ةنس ىفوتملا هنطاوم ليعامسإ نب ىلع 27 ةرابُج نبا عضو هيفو ؛ 0

 هباتك ىف ىدفصلا نأ ريغ « دوقفم باتكلاو « كلملا ءانس نبا راعشأ دقن ىف وهو «رعشلا دقن

 اد ل وسلا عر للا سا لا

 .اتنعتم  نايمهلا تكن ىف ىدفصلا لاق ايكوأ اديدش الماحت هيلع الماحتم ابيف هارنو « كلملا ءانس

 : كلملا ءانس نبا لوق كلذ نم .« ادئاز اتنعت

 لْحّتا ٍريِإ نم دْهشلا نود ٌدْبال اهباضُر َدْهَش نوُمْحَي انَقلا كؤَشب
 ةيشخو اهموق سأبل اهاح نم برتقي نأ عيطتسيال اًدحأ نأو هتبحاص ةعنم تيبلا ىف فصي

 موق حدمب نأ دارأ هنإ لاقو "7 تيبلا ءازإب ةرابج نبا فقوتو . همد كفست نأ مهحامر نم

 رباك مهحامر نعط لعج هفأل هتيم نفك هلعج ىذلا هتيب رخآ نمضملا لثملاب مهاجهف هتبحاص

 : الئاق ىدفصلا هيلع دريو . اهنم لصحي ملأ الو اهل رثأ ال لحنلا ةربإو : ةرابج نبا لوقي « لحنلا

 ىف سيلأ لماحت وهو « عمسي مل امم اذهف ريبانزلا ف ررض الو لحنلا ربإ ىف ملأ ال هنأ ىعدي هنوك امأ

 « هيلع مدقي الو كلذ بابي سانلا بلاغو « هيلإ.وندلاو هنم برقلا عنمي مس ريبانزلاو لحنلا ربإ

 حامر نعط هّبش هنأ نم هلاق ام اضيأ هيلع درو . تامو هنم مّروتف سانلا ضعب روبنزلا عسل امبرو
 هتبحاص .قير ةوالح نأ ىلع لديل لثمب ءاج امنإو « اهيبشت تيبلا ىف دقعي مل وهف لحنلا ربإب موقلا

 هبط جلتاو معلا ةيمال حرش مجسملا ثبغلا (2) ةيغبو ٠١8 ص نايمها تكن ةرابج نبا ىف رظنا 5

 4/١<77. (قالوب . ”"4 ص ةاعولا



 في

 ادر ىدفصلا لاقو « انقلا كوشب » ةملك اضيأ تيبلا ىف ةرابج ل نبا رك يدم الإ ملاذ

 فقوتو . كوشلاب اقلا امهيف اهبش ةجافخ نباو فاجرألل نيتيب دشنأو « ةنسح ةراعتسا اهن] هيلع

 : لوقي ذإ «٠ لضافلا ىضاقلا حيدم ىف هتديصق كلملا ءانس نبا مظن تي 7 ءازإب ةرابج. نبا

 ىَرَقلا نارين ربا كاذ عاعشف رمحأ 0 فويضلا ىرَقي

 ,:ىبتملل راو راع قيال تين نم تبلل كلا ءانساو با ةقرس تبثي نا هدقن لوأ ىف لواحو

 ةرابج نبا لسرتسيو : نارعاشلا هلاق امب ةفالع تيبلل سيل ذإ دئاز تنعت اذه نإ : ينفصل اناقو

 ىا ) كاذك الإ نوكي الربتلا . «رمحأ ربت عاعش فويضلا ىرقي ٠ : هلوق : لوقيف تيبلل هدقن ىف

 . ناريحلا اهب ىدتبيل عافيلا ىلع دقوت ىلا رانلا عاعشب كلذ هبشو ةغلابملا دصق امنإو (رمحأ

 . ماعطلا نم مهعنميو ماعنولا ةلص فويضلا ىلإ عفدي هلعج دقو . نافيضلا اهعضاوم ىلإ ىدتبتو

 وهو رمح نوكي ام هنمو ريفدلا وا رفصأ نوكي ام هنم رتل نآل .تدعت اذهو : ىدفصلا لوقب

 بهذلا نطاوملاضعب ى ليق امل مزال اذه نا الولو « ازاخجم اربت كلملا ءانس نبا هامس اعإو بورضملا

 هتنعت ضعب ةزابج نبا ىلع دري ىدفصلا لازيال وحنلا اذه ىلعو . ضيبألا جلثلا لاقي اكرمحألا

 دئاصق ضعب ضرعتسي ناك ةرابج نبا نأ ىدفصلا مالك نم مهفيو . كلملا ءانس نبا ىلع هلماحتو

 . ديدش لماحتب اهتايبأ نم ةفئاط ىلع قلعي لازيامو . رعاشلا

 ىدفقنلا باتكلا اذه طوقس اريثك رسخ رصعلا اذه ىف ىرصملا ىبدألا دقنلا نأ ىف كشالو

 و . ىدفصلا هنع هلقن ام لالخ نم ةقدب هيلع مكحلا عيطتسن ال اننأ دكؤملا نمو . نمزلا دي نم

 باتك وه ةرابج نبا باتك دعب رهظ باتك مهأ نإ انلق اذإ دعبنال انلعلو . هلقن ىف عسوتي مل العف

 تثدح دق تناكو « كيلاملا نمز ف رصم ءارعش مها وهو /58 ةنس قوتملا ةتابن نبال ريعشلا زبخ

 اذه فلاف نيقباسلا ءارعشلا نم هتاقرس نع هبتك ثحب ببسب ىدفصلا هذيملت نيبو هنيب ةوفج
 : لور 1 ع قو. هدئاصق ضعبل هتضراعمو هراعشأل ىدفصلا تاقرس هيف احضوم باتكلا

 نم "”لصألا ركذي ىضمو .اهتاكشم هظفل نمو الإ ةعمل راعشألا ديج نم ىدفصلل سيل هنإ
 0 ةسارد ىشعألا ح ديص فو ىدفصلا كتابنا نم عورفلا 3 عرفلا م . لوصألا و ةتافإ من

 -رظنا باتكلا اذه نم ةريبك ةلمج ةنازخلا ىف (”*) #74 2958/1 رظناو ٠114/1١ مجسملا ثيغلا 0

 . ؟84 - 588 تاحفصلا ىف ظفتحا ىومحلا ةجح نبا نأ ريغ دوقفم باتكلا (؟)

 788 -195/1 ىشعألا حبص رظنا (8) ١ باتكلا ةمدقمب ( ةرهاقلاب ةيريخلا ةعبطملا ةعبط ) هتنازخ
 ص ١8.
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 دقو م  تانطوالاو زاجبوالاو لاذتيالاو ةنارغلا نم 7-0 امو اهحبقو ظافلألاو نااعمللا ةفيرط

 ىجافخلا نيدلا تاهشب نيين امعلا مايا 6 ىتلنو . ةهفيححص نيعب او ةئام وحن ىلإ هذدنع تدكفا

 دقو . رصمو نمباو زاجحلاو برغملاو ماشلا ىف هنمز ءارعشل هيف مجرت ىذلا ٠ ابلألا ةناحير ٠ هباتكو

 ردك لن دكا كف الكحة ناكني

 ] ) مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع

 . مهل هنوملعي اهولزت نيذلا ةباحصلا ذخأ ذنم ميكحلا ركذلا تاءارقب نونعي نوي رصملا ذخأ

 للؤدلا دوسالا ىلا دصلت زهره: نيحرلا “07 نيع لثم نم نوعباتلا عينصلا اده ل مهعم مهساو

 ىناثلا نرقلا ىف ةنيدملا ىلإ نيب رصملا نم ريثك لحرو . ةرجهلل ١117 ةنس قوتملا ةيردنكسإلا ليزن

 . ١19 ةنس هتافو ىبح ىمالسإلا ملاعلا تاءارقلا ف هترهش تقبط ىذلا عفان اهمامإ ةءارق لمحل

 ق ارهام ناكو 191 ةنس قوتملا ديعس نب نامثع )7 شرو هتءارق ةلمح نم رصمي هذيمالت رهشاو

 ىف انب رم ايك برغملا لهأ هتءارق هنع لمحو ٠ ةيرصملا رايدلاب ءارقءالا ةساير تبّنا هيلإو . ةيبرعلا

 ةيدعصلا "7 نين نييرصلا ةديمالات مها نمو . مويلا ىلإ اهب نوءرقي نولازيالو ٠ عضوملا اذه ريغ

 شرو ةءارق ترشتنا هنعو : ىطويسلا لوقيو ١” ةنس قوتملا رهزألا وبأ مساقلا نب نمحرلا دبع

 0 1 كلل اغلا نرقلا ٍ تضم رصم نأ ركن هذيمالت هيلإ حادا دقف سلدنألا ىف

 ئذلا تا 6 ةعس] 0 ةنس 01 ده احم 0 كتض نا درهم هلا ةلالدلا

 لهأ مامإ ءالعلا نبورمع ىبأو ةكم لهأ مامإ ريثك نباو ةنيدملا لهأ مامإ عفان تاءارق هيف عمج
 ايرصم املاع دجن ماشلا لهأ مامإ رماع نباو ةفوكلا لهأ ةمثأ ىئاسكلاو ةزمحو مصاعو ةرصبلا

 (!ةعبسلا فالتخا ىف اباتك فلؤي 8# ةنس ىفوتملا تاغ وبأ وه تاءارقلا ءاملع نم هل ارصاعم

 )١( ص هتمجرت رداصم تقبس ٠١8 . ءارقلا تاقبطو 84/1١" .
 ةرضاحملا نسح . شرو ىفرظنا (؟) ١ /  4868ةرضاحملا نسح (4) تاقبطو ١/ 448ءارقلا تاقبط رظناو

 ءارقلا  . 805/1١؟/٠0” دهاحم نبا ذيمالت دحأل هتذملت ركذي ثيح .

 485/0١ ةرضاحملا نسح دمصلا دبع ىف رظنا (*)
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 بيرالو .  هلمز ىتحح رصمم تاءارقلل اوردصت نمه ائراف

 امن إ اعيمج مهدنع فقن نأ عيطتسن نلو « ةرهشلا ف مهغلبم 53 م ا ناك هنأ ىف

 فقن نم لوأو . ىمالصإلا ملاعلا ىف امترهش تراط تافنصم تاءارقلا ىف اوكرت نمب مهنم تكن
 ةنس قوتملا '”رهاط هنبا مث داشررالا باتك بحاص 88 ةنس قوتملا نوبلغ نب معنملا )١( دبع هدنع

 ءارق كا ىلادلا هربوا جرحت هيلعو ء نايثلا تاءارقلا ف و ةرك ذتلا باتك بحاص واحلا

 هيلع جرحت امك هريغو قصيبكلا ناك بكام يفر ل تل لفألا

 قالت سماخلا نرقلا قف ىضمتو . هريغو ةرصبتلا تانك بحاص ةبطرق ليزن ىناوريقلا

 دمحم نب (؟7نسحلاب قتلن اك « ىتحما باتك بحاص 4٠١ ةنس قوتملا ىموسرطلا رابحلا "7 دبعب
 نب © ليعامسإب قتلنو ء ةضورلا باتك بحاص 44 ةننم ىفوتملا زصم ليزن ىكلاملا ىدادغبلا
 لدعملا مساب فورعملا ندللا نموت مدع قتلنو . « ناونعلا » هباتكو 108 ةنس قوتملا فلخ
 نباب سداسلا نرقلا ف قتتلنو ٠ () شع ةسمنخلا ءارقلا ةمئألا فالتخا ىف ةضورلا هباتكو ىرصملا

 ىاوريقلا ةميلب "0 ناب شلال يرعاعلو هل ةنس قوتملا ةيردنكسوالا خيش ماحفلا 5. (؟07)

 . تارابعلا صيخلت 4 ه4١ ةنس وتلا ةيردنكسرالا ليزن

 ىفوع'ا ري رضلا 1) ىطاشلا مامإلا وه تاءارقلا مالعأ نم 0 نييبويألا مايأ اناقليو

 ىع دقو 6 هيلإ ةمسسن ةيبطاشلا 2 ةفورعملا ) ىنامألا زرح 0 هتديصقو ه٠ ةنس ةبردنكسإلاب

 هيرب تح أني رم يد فوتنملا ىواخسلا 9 0 هذملل 0 فو 0 ةعأ نم نوريثك اهحرشب

 ةرضاحملا نسح نوبلغ نب معنا دبع ىف عجار )١(
 تاءارقلا ف رسثنلاو ١/ 47٠١ ءارقلا تاقبطو ١

 .الق/١ رخعلا

 تاقبطو 441١/1١ ةرضاحملا نسح رهاط ىف رظنا (؟)

 . 7/0١ رشعلا تاءارقلا ىف رشنلاو 85/1١" ءارقلا

 817/1١ ةرضاحملا نسح ىسوسرطلا ىف رظنا (*)

 . 7١/١ رثنلاو "هال ١/ ءارقلا تاقبطو
 4581/١ ةرضاحملا نسح دمجم نب نسحلا ىف عجار (4)

 9/4/١. رغتلاو ١/ ٠١*١7 ءارقلا تاقبطو

 تاقبطو 5 ةرضاحملا نسح فلطخ نبا ىف رظنا 0

 554/1١. رشنلاو 154/1١ ءارقلا

 م18 / 1 ءارقلا تاقبط ىرصملا لدعمل ىف رظنا (5)
 . 55/١ رشعلا تاءارقلا ىف رشنلاو

 448/1١ ةرضاحملا نسح ماحفلا نبا ف عجار (1)

 9/8/١. رغثنلاو "ال4 ١/ ءارقلا تاقبطو

 تاقبطو 4814 / ١ ةرضاحملا نسح ةميلب نبا فرظنا (48)

 . 7/5/١ رسثنلاو 5١١/١ ءارقلا

 تاقبطو 4547/١ .ةرضاحملا نسح ىبطاشلا ف عجار (9)
 2 نايمحلا تكنو "70/7 ةيعفاشلا تاقبطو /٠١ " ءارقلا
 . 51/1 رغتلاو ؟44/15 ءايدألا مجعمو 7١8 ص

 ١١8 ص ىف هتمجرت رداصم 06 ١26غ(
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 . ليعامسإ نب ''' نمحرلا دبع هرصاعي ناكو . ءارقالا لايكو ءارقلا لابج باتك تاءارقلا ىف هلو <64

 تاءارقلا ىف فيلأتلا ىلاوتيو . نالعإلا باتك بحاص 777 ةنس ىفوتملا ىردنكسالا ىوارفصلا

 متحيو .'ةيبطاشلا ىلع ىطويسلل حرشبو « ناتسبلا هباتكو 7١ ةنس ىفوتملا ىدنحلا نباب قتلنو

 فئاطل » : عئارلا هباتكب كيلاملا نمز 47 ةنس قوتملا ىنالطسقلا نيدلا "7باهش مامإلا

 رفعج ىنأ تاءارق ةفاضإب « ةرشع عبرألا تاءارقلا قرط عمجي هيفو « تاءارقلا نونفل تاراشإلا

 « ةرشعلل نيلمملا وكلا ماشه نب فلخو ىرصبلا قحسإ نب بوقعيو ىلدملا عاقعقلا نب ديزي

 ىلإ فوكلا شمعألاو ىرصبلا نسحلاو ىرصبلا ىديزيلاو ىكملا نصيحم نبا تاءارق ةفاضإو
 تاءارقلا ىف فيلأتلا لظيو . هباتك دهاحم نبا مهيف فنص نيذلا ةعبسلا تاءارق نم اهنا هانركذ ام

 تاءارقلا ضرعب ىنعَي وهو رشبلا فاحتإ باتك مهنمز ىف فلأ ام مهأ نمو اطشان نييناؤعلا نمزل

 . ١١١7 ةنس قوتملا ىطايمدلا دمحم نب دمحأ ءانبلا هفلأ ةرشع عبرألا

 ةحمضاو ةرطاشم اهيف رطاشت رصم دجنو « ميركلا نارقلا لوح ةريثك مولع تنوكت هنأ فورعمو

 بفارتخ لا تلون نك نس ىلا ساحنلا رفعج وبأ ثبلي الو « ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم

 ف - انب رم ايك- كسلا ءادتبالاو فقولا ىف اباتكو خوسنملاو خسانلا ىف اباتك فلأ دقف . اهنم

 هدعب نم نارقلا مولعي يب ريق تلظو . عوضوملا اذه ىف ةمهملا لوصألا دج وهوا نارقلا تارعا

 هلوزن بابسأو هبيرغو هتاغلو هخوسنمو هخسانبو هديوجتب لصتت ةفلتخم تافنصم :اهيف فئصتو

 ثيدحلا لوطيو . ةعونتملا همولع نم كلذ ريغ ىلإ ةيغالبلا روصلاو ءادتبالاو فقولا نم هيفامو

 ناهربلا امه نيباتك ىلإ ةراشإلاب ىنتكن نكلو « مولعلا كلت نم رصعلا اذهب رصم هتبتك ام انعبتت انأ ول

 امهو «: ىطويسلل نآرقلا مولع ىف ناقتإلاو 48: ةنس ىوتملا ىشكرزلا نيدلا "”ردبل نآرقلا مولع ىف
 ةنس انب رم ايك ىطويسلا ىوت ذإ عساتلا نرقلا ةيابن تح ابيف فْلَأ امو مولعلا هذه ةدام ناضرعب

 ] ظ ] 4١١.

 مهفت ىتح مالسإلا ىف تلخد ذنم رصم هب ىَنْعُت نأ ىعيبطو . ريسفتلا ملع مولعلا هذه مهأ نمو

 تارشأشو ١07 / 4 ةنماكلا رردلا ىشكرزلا ىف رظنا (") 405/1١ ةرضاحملا نسح ىوارفصلا ق رظنا )١(

 رمغلا ءابنإو 5397/1١ ةرضاحنلا نسحو "6/5 بهذلا ١8/08. بهذلا تارذشو

 ] . 445/١ رمعلا ءانبأب 00851 مقر ؟ج عماللا ءوضلا ىنالطسقلا ىف عجار (1؟)

 1١ /37١7.. ملاطلا ردبلاو ١؟4/١ تارذشلاو
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 ميكحلا ركذلا ىأ ٠ تي ا حام اهظامَح ناكو
 قيرط وه « ميركلا نارقلا ريسفتب روهشملا سابع نبا نع قيثو قيرط ىناثلا نرقلا ىف اهب رهتشاو
 اهناوو ريس 13 ةقخنص رسم ن1 اي وب دما ؟لوقي هيقو. .ندشاحلا ةحلظ# لا. ىبنلغ
 نأ يروا « اريثك ناكام ادصاق رصم ىلإ اهيف لجر لحر ول ىمشاهلا ةحلط ىبأ نب ىلع

 اع نبا نع هقلعي امف هحيحص ىف اريثك ةياورلا هذه ىلع دمتعا ىراخبلا 17
 ةِّيعم رصم لظتو . اهيف هتاور ةّلج نع ثيدحلا نيودتل اهيلإ هتلحر ىف رصم نع ىراخبلا هلمح ام

 ةنس قوتملا ىننحلا هيقفلا ىواحطلا رفعج تا ل ماكاو ةريسفتو :نارقلات  "7١ىف اباتك

 ركبوبأ وهو « هذيمالت.ددحأ ثبلي الو « نارقلا مولعب ساحنلا رفعج وبأ ىنعيو . نارقلا ماكحأ
 لوقي اخض اباتكر يسفتلا ف فلؤي نأ "88 ةنس ىفوتملا ئرقملا ىرصملا ىلع نب دمحم "7 ىوفدإلا
 مهأو « نارقلا مولع ىف ءانغتسالا باتك هامسو . ادلحم نيرشعو ةئام ىف ناك هنإ هل نومجرتلا
 لوقيو ادلحم نيثالث ىف نارقلا ريسفت ىف ناهربلا باتك هلو « ةاحنلا نيب هركذ راملا قوحلا هذيمالت

 ف نيرسفملا مهأ هذ اكسو وتفو: , تادلحم ةرشع ىف نآرقلا بارعإ ىف اريبك اباتك فّنص : ىطفقلا

 نييمطافلا نمز ٠ رصم لزن هللا دبع نب دمحم ىملسلا "7ىبسرملا نييبويألا نمز ىف هب قتلن نممو
 نامظلا ىر » هام اءزج نيرشع نم رثكأ ىف ريبكر يسفت هلو 508 ةنس ىوتو 5714 ةنس اهب رقتساو

 هنم ءريسفت هلو روهشملا ىعفاشلا هيقفلا مالسلا دبع نبزعلا هرصاعي ناكو . « نارقلا ريسفت

 يكحلا ركذلا ىآ ىف ةيغالبلاو ةينايبلا هوجولا ىلع هانب « ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم .

 اينملا ةنيدمب رقتسملاو رصم ليزن دمحأ نب دمحم 7 ىبطرقلاب قتلنو كيلاملا نمز ل ىضمنو
 ماكحأ عماج ١ ىمسملا روهشملا ريسفتلا هلو 50/١ ةنس ىوتملا ( ديعصلا ىف بيصخلا ةينم )

 دمحم نبدمحأ رينملا نبا هدعب اناقليو .« نارقلا ىاو ةنسلا نم نمضت امل نيبملاو نارقلا

 هيف عبتت ناث باتكو «ريسفتلا ٍبَّحُن ىف ريبكلا رحبلا » هامس ريسفت هلو 581“ ةنس ىفوتملا ىردنكسإلا

 )١( ىطويسلل نآرقلا مولع ىف ناقتالا 0/ 57# .

 نسحو ىطويسلل نيرسفملا تاقبط ىف ىوفدإلإ رظنا (؟)
 ةرضاخما ١/ 546؟ ءارقلا تاقبطو / ١94 .

 مه ص نيرسفملا تاقبط ىملسلا ىسرملا ف عجار (*)
 . 584/8 بهذلا تارذشو 7٠١4/14 ءابدألا مجعمو

 عبط ) نوحرف نبال بهذملا جابيدلا ىف ىبطرقلا رظنا ( 4 )

 78 ص ىطويسلل نيرسفملا تاقبطو 778 ص ( ساف

 . . "6/8 بهذلا تارئشو

 8 ص بهذملا حابيدلا ىف ربنملا نبا عجار (9)

 م41 /1 ةرهازلا موجنلاو 981١/08 بهذلا تارذشو

 . ١9/1١ تايفولا تاوفو



 لش

 هات عقلا لها ءاراو. وفن اه اهنيشقلا هلو انو درست ف هك ىلا ةيلازتعالا ىرشخمزلا ءاراآ

 قوتملا ناملس نب دمحم بيقنلا 27 نبا هولتيو . هشماوه ىلع عوبطم وهو فاشكلا نم فاصتتالا

 ةمدقم هل لعجو «ريسفتلا ةمنأ لاوقأل ريبحتلاو ريرحتلا » هامس مجحلا ريبك ريسفت هلو 5948 ةنس

 ةماخضل امبر « نمزلا دي نم باتكلا طقس دقو . هيف ةيغالبلا هوجولا نع اهيف ثدحت ةريبك

 ملع ىف رينملا حابصملا هلو 544 ةنس ىقوتملا فوصتملا ىنيريدلا زيزعلا ")دبع هرصاعي ناكو . همجح

 هدج ىلإ ةبسن قارعلا ىعسو ٠/١ 4 ةنس ىفوتملا ىرصملا قارعلا "” دلعلا هرصاعي ناك اضيأو . ريسفتلا

 هلو « هديفح ىلإ لقتنا ىذلا مسالا اذهب بقلف قارعلا لخد هنأ ريغ اي رصم دحلا اذه ناكو « همأل

 . ريسفتلا ىف رضتخم هلو رينملا نبا نم ىرشخمزلل راصتنالا ىف باتك

 دق ناكو « روهشم طيحملا رحبلا هريسفتو ىسلدنألا نايح وبأ نماثلا نرقلا ىف نيرسفملا ربكأو

 نيدلا لالج هدعب نيرسفملا مهأو . نييسلدنألا ىف هدادع نأ ريغ هل ماقم راد ةرهاقلا ذختا

 ناكو . تادلحم ةتس ىف عوبطم « روثأملاب ريسفتلا ىف روثنملا ردلا ؛ ىمسي ريبك ريسفت هلو ىطويسلا

 فهكلا ةروس لوأ نم نارقلا فصن وحن رَّسف 814 ةنس ىوتملا دمحأ نب دمحم ىلحلا نيدلا لالج

 « ءارسإلا ةروس رخآ ىلإ ةرقبلا ةروس لوأ نم ىطويسلا نيدلا لالج هريسفت لمك اف هرخآ ىلإ

 هيف نيرسفملا مهأو . نييناثعلا نمز لخديو . نيلالحلا ريسفت مساب ني ءزجج ىف عوبطمم ام*ريسفتو

 . رينملا جارسلا ىمسي عوبطم ريسفت هلو 417/ ةنس ىوتملا ىنيبرشلا 227 بيطخلا نيدلا سمش

 ةدم اهكس ىذلا زؤوبا مهتمدقم قو ةباحصلا اهزن دنم ىوبنلا ثيدحلا ظافح رصد جومتو

 فو نيعباتلا ظافح نم ريثك اهزني لظو . صاعلا نب ورمع نب هللا دبعر ىنهجلا رماع نب ةبقعو

 ةريره ىلأ بحاص زمره نب نمحرلا دبع جرعألاو باطخملا نبرهع نب هللا .ابع ىلوم عفان مهم اقم

 ةعرز وبأ مهمهأ نمو « ىرجحلا ىناثلا نرقلا ىف هتاورو ثيدحلا ظافح رثكو . بيبح ىبأ نيديزيو
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 )١( ةرضاحملا نسح قارعلا للعلا ق رظنا (*) ”” ص نيرسفملا تاقبط ىف بيقنلا نبا رظلا 1١/495١
. ١1١/58 

 ةنماكلا رردلاو 198 ص نايمملا تكنو . 170/9 تايفولا تاوفو 4475/0 بهذلا تارذشو

 ةرضاحملا نسح ىف ىيريدلا عجار (؟)  )14( 47١/١بهذلا تارذش ىنيبرشلا بييطخلا ىف عجار
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 ني 0 دقاةيعوب د: روهتخلا هنقنلا نعم. ور ةيلاوبلالاو "نر قرنا" اة نر اوب نفر نيف وتلا
 ىنّرملاو ةلمرحو ىطيوبلا : هذيمالتو ىعفاشلا مامزالاو كلام اذيملت مساقلا نب نمحرلا دبعو بهو

 5144 ةنس قوتملا حلاص نب دمحاو 5١17 ةنس قوتملا ةنسلا دسأ ذئنيح ظافحلا رابك نمو . عيبرلاو

 قيرهلا دنع نيدو وا هو ةنيع قوتملا لعألا دي وسوي 8: ةبس قوتملا نياكسف ةييشتواخناو

 حاحصلا باحصأ نم هبلط ىف اهزن ثيدحلا ظافحم رصم راهتشالو . 758 ةنس ىوتملا مكحلا دبع

 م٠ ةنس قوت ىتح هل ماقم راد اهذختا دقو ىئاسنلاو هجام نباو دواد وبأو ماسمو ىراخبلا ةتسلا

 دنسمو ىلع دنسم هلو « ةتسلا حاحصلا ىدحإ ىهو ىرغصلاو ىربكلا نئسلا : هتافنصم نمو

 : راثآلا لكشمو زاثآلا ىفاعمو ننسلا باتك ثيدحللا ىف هلو قنحلا هيقفلا ىواحطلا اناقليو . كلام

 عمسو « هترازو ىف ثيدحلا ءالمال سلجم هل ناكو 99١ ةنس قوتملا روفاك ريزو ةبارّتِح نباو

 كل هنا مو ةئس قوما هريغو ضريكلا ننسللا باتك بحاصو هنمز ىف قارعلا ظفاح ىنطقرادلا

 ةرعلا هل انس وضما ابو مويلعو كيوبلا ورم انف ول هت يشبل فيدانجلا دم

 ةنس ىوتملا نقتملا ظفاحلا ديعس نب ىنغلا )دبع رصمب هذيمالت مهأ نمو . هنع نوي رصملا هذخأيو

 نيثدحما رهشأو . ةبسنلا هبتشم باتكو لاجرلا ءامسأ ىف فلتؤملاو فلتخنا يرش ف هلو 4

 « ةفلتخم 000 5/7 ةنس قوتملا ظفاحلا مام,الا 9 لابحلا هذيملت سماخلا نرقلا ىف رصمع
 »ها

 ] .. ةنيبع نب نايفس ىلاوع عمجو

 هدصق دقو . ىرجهلا سداسلا نرقلا ىف ظافحلا ربكأ © ىنلّسلا 87١ ةنس ةيردنكسإلا لزنيو
 هل ىبو . عوبطم وهو . همجعم كلذ روصي ام وحن ىلع . جف لك نم ىوبلا ثيدحلا الط

 هيلإ تلظو ء هت لهأو هئانبأ نعت هللا رف توا يكانوع ىبوبألا نيدلا حالص ثيدحلا 5 عمسو : هيلإ اهرمآ ضْفو . انيرم ارك . 845 ةنس ةسردم ىمطافلا رفاظلا ريزو رالسلا نب لداعلا

 ) )1١رثع دقو ءرصمعب ثيدحلا اوعمج نم لئاوا نم وه 8/7 .

 رصم ىنونج ىف وفدإ ةنيدمب ىدرب قرو ىف اًريخأ هباتك ىلع
 ثلاثلا نرقلا ىف بوتكم وهو .ء ثيدحلا ىف عماجلا هعساو

 نيالا دهفلا»:ق. :تانكلا' اذهب ركلا دقو ٠١ رجا
 2 381/١ ةرضاحملا نسح. بهو نبا ىف رظناو . ةرهاقلاب

 مال" / 3٠١ بيذبهتلا بيذهتو 187 بهذملا جابيدلاو 5

 . ١66/8 نالكوربو 86/37 ىهذلل لادتعالا نازيمو

 ناكلخ نباو 39٠0/10 مظتنملا ىنغلا دبع ىف رظنا 28

 بهذلا تارذشو 08٠«” /7 ظافحلا ةركذتو «3«2“/“

 . "ه8 / 1١ ةرضاحملا نسح لابحخلا ىف عجار (")

 ه + ص ىطويسلل نيرسفملا تاقبط قلسلا ىف رظنا (4)
 ةركذتو ١١/١ ناكلخ نباو ”8 / « هل ظافحلا تاقبطو

 نبا بيذهتو .«مم- 151 /* ضايرلا راهزأو ظافحلا

 مي.# باسنألاو ”9/5 ىكيسلاو 448/١ ركاسع

 ٠١7/١ ءارقلا تاقبطو "هده /4 بهذلا تارئشو

 .ا٠١ه/١1 لادتعالا نازيمو



 يأ

 ىكلاملا لضفملا نب "7 ىلع نسحلا وبأ هذيمالت مهأ نمو . 07/7 ةنس قوت ىتح ثيدحلا ىف ةلحرلا
 ىف ركش نبا ةسردمب سّردو ةيردنكسإلاب ءاضقلا ىلوت 59١ ةنس ىفوتملا ىردنكسلا © ىسدقملا

 . اخيش نيعبرا نع ائيدح نوعبرأ وهو ؛ نيعبرألا باتك هلو ٠ ةرهاملا

 قوت ىتح ةيلماكلا ")7 ثيدحلا راد اهب ىلوتو اهنطوتساو ىنسلدنألا ةيحِد نبا ظفاح لا رصم لزنو
 خيش مامإلا ريبكلا ظفاحلا ىرذنملا نيدلا ىكز هدعب رادلا هذه ةخيشم ىلوو . 778 ةنس ىف
 عطقنا هنإ ىطويسلا لوقي 5857 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىرصملا ىوقلا دبع نب مظعلا 0 مالسإالا

 فاالتخا ىلع ثيدحلا ملع ةفرعم ىف ريظنلا يدع ناكو « ةنس نيرشع ةيلماكلا ةسردملا ةخيشمل
 هقفلا ف اعراب ةفح اماما + .ةيرغ اةفرشع انيق هلكشمو ةئاغمو ةفاكحا ةفرعم ق ازكشم :ةثونف

 تاعوضوملا بسح ةبترم ثيداحأ وهو بيهرتلاو بيغرتلا باتك هلو . تاءارقلاو ةيبرعلاو

 باتك ىلع حرش هقفلا ىف هلو . ارارم عبط « لطابلاو رشلا نم بيهرقلاو قحلاو ريخلا ىف بيغرتلل
 مزال 78 ةنس قوتملا فلخ نب نمؤملا دبع نيدلا فرش 2 ىطايمدلا هذيمالت مهأو . هيبنتلا
 ةسردملا ىف ثيدحلا سّردو ةيرهاظلا ةخيشم ىلو دقو : هل اديعم هذخاو ىرذنملا ظفاحلا

 ىف هتافنصم نم ريثكب ةيرصملا بتكلا راد ظفتحتو « نووالق روصنملا ةسردم : ةيروصنملا

 يدنا
 ىلو /51/ ةنس قوتملا ىعفاشلا ةعاج (* دب نيدلا زع نماثلا نرقلا. ىف نيثدحملا رابك نمو

 ءامإالا ثيداحأ جي رخت فّنص « ةيباشذلا ةسردملا ف سردو ثيدحلا عامس نم هراثك طبرهتشاو « ءاضقلا
 ىف فيلأتلا رثكيو نرقلا اذه ىف ظفاح ريغ ىراخبلا حرشب ىنعيو . كلذ ريغو ىعفاشلا ىعفارلا
 رثكأ هل ىطويسلا لوقي 757 ةنس قوتملا 9 ىاطلُْم دنع اناقلي ام وحن ىلع هحلطصمو ثيدحلا

 )١( ةرضاحملا نسح لضفملا نبا ىف عجار 84/0١"

 بهذلا تارذشو 8//47 .

 نمي اتبث 77 / ” ةرضاحملا نسح ىف ىطويسلا ركذ (1؟)
 . نيثدحملا رايك نم رادلا هذه اولوت

 ىطويسلل ظافحلا تاقبط مظعلا دبع ق رظنا (9)

 مهه/١ ةرضاحملا نسحو “64/8 ىكبسلاو ه/

 ىهذلل ظافحلا ةركذتو 7/0/٠ بهذلا تارذشو

 ١/ 51٠١. تايفولا تاوفو 5

 مها/ / ١ ةرضاحملا نسح ىطايمدلا ظفاحلا ىف عجار (4)

 تاقبطو ٠١7/5٠١ ىكبسلاو 58 / ؟ ظافحلا تاقبطو

 ةنماكلا رردلاو 558 / 4 ظافحلا ةركذتو 477 / ١ ءارقلا
 ةياهنلاو ةيادبلاو مال/5 تايفولا تاوفو م./عم

 ا . ١ / "1١0 ملاطلا ردبلاو 14 4٠

 ممه9و/١ ةرضاحملا نسح ةعاج نبا ىف رظنا (5)

 ةنماكلا رردلاو 74/٠١ ىكبسلاو 7١8/5 بهذلا تارذشو
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 رردلاو 88/1١" ةرضاحملا نسح ىاطلغم ىف عجار (5)

 ةنماكلا ١77/28 .
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 اناقليو . نيثدحملل ةيرهاظلا ةخيشم ىلوو « ةجام نبا حرشو ىراخبلا حرشك فينصت ةئام نم
 لدغ تافنمم كيدقا" لق هلووجس# ةسارم قوتملاو:ةرهاقلاب ىولوملا :قارعلا7 ليواذتا طي

 ءايحإلا باتك ثيداحأ جيرخت اهنمو . قافآلا ىف اهحرش عم ترهتشا تيب فلا ىف ةموظنم اهنم

 هنع ىطويسلا لوقي 867 ةنس قوتملا رجح نبا هذيمالت مهأو . ىلازغلل : ١ ةلحرلا هيلإ تهتنا

 لثم ةريثك ابتك فلو « هاوس ظفاح هرصع ىف نكي ملف . اهرسأب ايندلا ىف ثيدحلا ىف ةسايرلاو

 مهأو . نيثدحما م ى باتكريغ هلو . عوبطم وهو « ىراخبلا حيحص حرش ىف ىرابلا حتف
 نئسو ملسم حيحصو ىراخبلا حيحصو كلام أطوملا ىلع حورش هلو . ىطويسلا هدعب ظافحلا

 دعت هداك هحلطصمو ثيدحلا ف بتك لِإو ريك ىرخا حورش ىلإ ةجام نباو دواد ىلإ

 هتاياور عم ثيدحلا ىف ىربك فراعم ةرئاد وهو عماوجلا عمج اهمهأ نم . "7تارشعلاب
 حيحص ىلإ ىراسلا داشرإ هلو ىنالطسقلا نيدلا باهش هرصاعم ركذ ءارقلا ىف انبرمو . هد اساو

 ةنس قوتملا ىوانملا فوءزلا دبعب نييناهعلا مايا ف قتلنو . عوبطم وهو . ىراخبلا ٠١1 هلو

 نم اهراتخا ثيدح.فالا ةرشع ىلع لمتشي مجعم وهو ( قئالخلا ريخ ثيدح ى قئاقحلا زونكو»

 قير اوي حيوا 12 ٠ ثيدحلا ظافح ءامسأب ىقربحلا خيرات باتك جوميو . ًارارم عوبطم وهو

 هبتك نم نولمحي اوناك امو مهذيمالتو ٠ ان يع يرق ووو ؛ مهمالعأ دحأ رك ذب قتكنو

 ةنس قوتملا ١١8١ ىطايمدلا ىريدبلا دمحم خيشلا هخوبش ةلج نم ناك هنأ قربحلا ركذ دقف .

 لوقي : ٠ حيحصو ىلازغلا مامإلل ءايحوالاو تالتاسلاو كاذتملاو ثيدحلاو ريسفتلا هنع ذخأ

 ديمو كلا الورم اكو عام نوران نسور قانيقلا كسور اوفو ماسم حيحصو ىراخبلا

 كردتسملاو نابح نبا حيحصو اضيأ هل ريغصلاو طسوألا مجعملاو ىناربطلل ريبكلا مجعملاو ىعفاشلا

 ىلع حوضوب لدي ام اذه ف لعلو . « " "كلذ ريغو معن ىبأ ظفاحلل ءايلوألا ةيلحو ىروباسينلل

 نويبانلا هظافح 0 دقف ءرصعلا اذه ةيان ىتح هتياورو ىوبنلا ثيدحلا ةمارد ىف رصم طاشن

 تارشعلاب نوُدَعي .

 قحلا بهذملا ةاشلا ُْف نهاذلا مدقأ نأ فوزعمو « هقفلا ف بصخ طاشن رصمل ناكو 2

 بهذم ىلع فرعتلا ف رصم ترخأتو . ىلبنحلا بهذملاف ىعفاشلا بهذملاف ىكلاملا بهذملا هعبتو

 )١( ةرضاحملا 1 مقر 4 ىواخسلل عماللا ءوضلا قارعلا فرظنا ١/50”#.

 ةرضاحملا نسحو  ”50-/1١قيربحلا خيرات (مر . ه8 /1 تارذشلاو 784/1١ .

 نسح هباتك ثيدحلا ىف ىطويسلا تافلؤم ىف رظنا (؟)
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 ةفينح ىلأ ذيملت فسوي ىبأ رارقب المع فانحألا دادغب ةاضق ضعب اهزن نأ ىلإ ؛ ةفسعلا .

 ةاضقلا ءالؤه مهأو . افانحأ ةيسابعلا ةلودلا ىف ةاضقلا نوكي نأ : ديشرلا نوراهل اًيرقم ناكو
 ةنس هتافو ىتح اهب لظو 5157 ةنس لكوتملا دهعل رصم ءاضق ىلوت ىذلا ةبيتق نب 2”راكب فانحأألا

 ""ىواحطلا وه اريبك ايفنح امامإ تبجنأ نأ رصم ثبلت ملو . ةفلتخم ةيهقف فيناصت هلو
 ةنس ىوتملا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ  "7١َدَعَت هبتكو + رصمب ةيفنحلا ةساير تبتنا هيلإو

 ءاهقفلا فالتخا باتكو طورشلا ىف ريبكلا عماجلا اهمها نمو . ىننحلا بهذملا ىف ةيساسا عجارم

 انركذو . ةعاملاو ةنسلا لهأ ةديقع وأ نيدلا لوصأ ىف ةلاسرو ةريثك حورش هلو هقفلا ىف رصتخناو

 نب 2” قحسإ هذيمالت مهأ نمو . راثآلا لكشمو راثآلا ىناعمو ننسلا باتك ثيدحلا ىف هل نأ افنآ

 ظ رك ذبو . اهب ءاضملا ل لوتو . رصم نطوتسا لوو 6 ةنس .قوتملا ىدنقرمسلا ىشاشلا ميهاربإ

 ى هنطومب بهذملا هقف ىذلا رفاسم نب (؟7 ىطعملا دبع نييمطافلا نمز بهذملا ءاهقف نم ىطويسلا

 ثيدحلا ةلمح نم رفاسم نبا ناكو « ىزارلا ميهاربإ نب دمحم ركب ىلأ دي ىلع ةيردنكسإلا

 ةيردنكسإللا لزن نيح ىلسلا عمس هنمو « ىوبنلا .
 دقو . هسيردتل ةيفويسلا ةسردملا نيدلا حالص اهيف اشنأ ذنم رصمي طاشنلا ف بهذملا ذخأيو

 -ودبي ام ىلع - اهيف هفلخو . 0884 ةنس قوت ىبح اهب لظو ىريرحلا هللا (”دبع اهم نيع

 قوت ىتح ةيفويسلاب سردي لظ دقو . نحنا نب ردبلاب فورعملا قتحلا ساحنلا نب باهولا !''دبع

 رابك نمو . 777 ةنس قوتملا ىونزغلا "7 نسحلا وبأ اهب قنحلا بهذملا اوسرد نممو . 548 ةنس

 ىصوقلا مساقلا وبأو 578 ةنس ىوتملا ىبرغملا ىطعم نب ىبحي ىبويألا دهعلا ف فانحألا ءاهقف

 ءاضقلا سربيب رهاظلا لعج ذإ كيلاملا نمز ذنم رصمب ىتنحلا بهذملا طشنيو . 588 ةنس قوتملا
 بهذم لكل ناكف « ةيلبنحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا : ةعبرألا بهاذملا باحصأ نيب ةكرش

 ) )1١ةرضاحملا نسح راكب ىف رظنا ١ /  487ةرضاحملا نسح رفاسم نبا ىف :عجار (4) ناكلخ نباو ١/454
 ١/١" ةيفنحلا تاقبط ىف ةيضللا رهاوجلاو ١/ 8ةيضملا رهاوجلاو  /3١ل

 41 ةنضارقلا نسخ ىريربللا قارطتا متهو . ١9 ص اغيولطق نبال ةيفنحلا تاقبط ىف مجارتلا جاتو

 454/١ ةرضاحملا نسح ساحنلا نبا ىف عجار (1) 04/17 ركاسع نبا بيذبت ىواحطلا ىف عجار (؟)

 ."/14 بهذلا تارذشو ناكلخ نياو م٠9 / ١ ةرضاحملا ةمحو ١6٠١/5 مظنتملاو

 رهاوجلاو 456 / ١ ةرضاحملا نسح ىونزغلا ىف رظنا )1٠7( ةئيضملا رهاوجلاو ١١5/١ ءارقلا تاقيطو ١

 . ”87 7/1١ ةّمضملا . 7848/1 تارذشلاو ص مجارتلا جاتو 5

 رهاوجلاو 450 / ١ ةرضاحنا نسح ىف ىصوقلا رظنا (4) دئاوفلاو 15/١ ةيضملا رهاوجلا قحسإ ىف رظنا 2("

 . 04/1١" ةّيضملا ظ . 71 ةيببلا



 دف

 همايأل اهب بهذملا سرد ىتنح لوأو ةيرهاظلا هتسردم ىف ابيصن ةيفنحلل لعج هنإف اضيأو . هيضاق
 دمحأ نب 2''ولْول ةيفويسلاب بهذملا سرد نممو . 57ا/ ةنس ىوتملا ميدعلا نبرمع نب نمحرلا دبع
 ىلعو 597 ةنس ىفوتملا نسحلا نب "7ناهعنلا مهتاضق نمو . ىونسوالا دمحم نب 0 ما

 دلا هتسسقنلا ةران عباسلا نرعلا متحيو . ىرودقلا ىلع ةيادهلا دئاوز باتك هلو 5486 ةنس قوتملا .

 سردملا ىجورسلا ميهاربإ نب ('”دمحا نيببانلا نماثلا نرقلا ءاهقف نمو . نيرسفملا نيب هركذ رم
 . ىلاانيغرملل ةيادهلا باتك ىف جرش هلو ءءاضقلا ىلو دقو ال١٠ ةنس قوتملا ةيفويسلاب

 بترو ىنابيشلا نسحلا نب دمحم ريبكلا عماجلا ىلع حرش هلو 7١ ةنس قوتملا نابلي ا

 ةنس فونملا ىنايكرتلا ؟' نيا هرصاعي ناكو . ىناربطلا مجعم كلذكو كارلا عاشوا حيحص

 هالمأ ريبكلا عماتلا ىلع هل احرش اهب قلاو « نووالق 0 ةسردمب بهذملا سردي ناكو ١

 ةيادهلا حرش هفيناصت نمو 44 ةنس ىفوتملا "'دمحأ : نييبقف بجنأو . بالطلا ىلع اسورد

 ثيدحلا مولع رصتخمو ةيادهلا رصتخم هلو 748 ةنس قوتملا !"'ىلعو .ريبكلا عماجلا حرشو

 ةنس ىفوتملا " ىعليزلا نيدلا رخف امهرصاعي ناكو . ةيرصملا رايدلا ءاضق ىلوتو . حالصلا نبال

 زنك ىلع قئاقحلا نييبت هامس ىنسنلا ظفاحلل عورفلا ىف قئاقدلا زنك باتك ىلع حرش هلو 74
 قوتملا ةيرصملا رايدلاب ةاضقلا ىضاق ىدنملا ”١ جارسلا اناقليو . ءازجأ ةتس ىف رصمب عبط قئاقدلا

 افولا ىلأ 530 هرصاعي ناكو . عيدبلا حرشو عورفلا ىف لماشلاو ةيادهلا حرش هلو ا//* ةنس

 ةيفنحلا تاقبط ىف ةّيضملا رهاوجلا باتك بحاص وهو 0 ةنس قوتملا دمحم نب رداقلا دبع

 رهاوجلاو د4 / ١ ةرضاحملا نسح ىف دمحأ مهينار (7) 0 رهاوجلاو 455/1١ ةرضاحملا نسح ولؤل ىف رظنا )١(

 .77/1 ةّيضملا 415/1١ . ٠ ةّيضملا
 ةّيضملا رهاوجلاو 474/ ١ ةرضاحملا نسح ىلع فرظنا (4) . 4517/1١ ةرضاحملا نسح ركب ىلأ ىف رظنا (7)
 0 رهاوجلاو دا | ١ ةرضاحملا نسح نامعنلا ىف مجار (؟)

 رهاوجلاو ١ / 47٠١ ةرضاحملا نسح ىعليزلا ف عجار (4) . 7١1/5 ةّيضملا
 . 51/37 ةنماكلا رردلاو "48 / ١ ةّيضملا رهاوجلاو 458 / ١ ةرضاحملا نسح ىجورسلا ف رظنا (4)

 رردلاو ١/ 47١ ةرضاحملا نسح جارسلا ىف رظنا 0( 1 . ١١ ص مجارتلا جاتو مم ةيضملا
 ءابنإو ١44 ةيهبلا دئاوفلاو 7٠١٠ /# رجح نبال ةنماكلا 458/١ ةرضاحملا نسح نابلي نبا ىف عجار (9)

 . 77/١ رمغلا , #4 ص مجارتلا جاتو 4/١" ةيضملا رهاوجلاو
 1/١ ةرضاحلا نسح افولا ىلأ نبا ىف عجار 4584/1١ )1١( ةرضاحملا نسح فايكرتلا نبا ىف رظنا (5)

 رمغلا ءابنإو 44 ةييبلا دئاوفلاو 5/8 ةنماكلا ررفلاو >> رردلاو 4٠ ص مجارتلا جاتو 9/١ ةيضلا رهاوجلاو
 0 . 49 / # ةنماكلا
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 لع ةريثك حورش هلو 785 ةنس ىونملا فربإا نيدل "؟لمكأب قلتو 0 0 ٍه ترق

 ىبح « ةيرصملا رايدلاب مهتاضقو ةيفنحلا ءاهقف ددعي ةرضاحملا نسح ىف ىطويسلا لازي امو

 تافنصم هلو 65١ ةنس قوتملا دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لامك مامهلا نبا 00 لفن

 ةينامت ىف رصمب عبط : ىنانيغرملل ةيادهلا باتك ىلع حرش وهو « ريدقلا حتف اهمهأ هبهذم ىف ةفلتخم

 ى مجارتلا جات باتك بحاص وهو 4174 ةنس ىوتملا اغبولطق نب "9 مساقلاب قتلنو . ءازجأ

 . نييناعلا نمز ىلإ ىضمنو . ةفلتخم ةيهقف تافنصم هلو شماوهلا ىف روكذملا ةيفنحلا تاقبط
 فانحألل ةيناوعلِإ ةلودلا ىف ءاضقلإ ناكذإ « هباحصأو ىننحلا هقفلا رصمب خيراتلا اذه ذنم طشنيو

 41٠١ ةنس قوتملا ىرصملا ميج نب 97 -.دياعلا 5 مهمايا ىف فانحألا ءاهّمف رابك نمو . مهدحو

 قئاقدلا زنك ىلح قئارلا رحبلا باتكو . عوبطم وهو . ىتحلا هقفلا ى رئاظنلاو هابشالا باتك هلو
 ٠٠١5 ةنس ةرهاقلاب ىفوتملا ىزغلا ىشات رقلا نيدلا سمش ميمو . ءازجأ ةدع ىف اضيأ عوبطم وهو

 ةنس قوتملا ىوالبنرشلا صالخإلا وبأ مهنمو . راحبلا عماجو راصبألا ريونت ىتنحلا هقفلا ىف هلو

 ةظوفحمو ةطوطخم لازتال فانحألا هقف ىف ةفلتخم تافنصم هلو . رهزألا ءاملع نم وهو 4

 ةيشاحو زنكلا خرش اهنم « ةدع:فيئاصت هلو'ىومحلا دمحأ ديسلا مهنمو . ةيرصملا بتكلا رادب
 مايألا ةياهن ىلإ مهنم نيريثك ءامسأ هخيرات ىف قربحلا ىصحيو . 1١47 ةنس قوت « ررغلاو رردلا

 .:ةيناتعلا

 وه ريبك ىرصم هيقف اكلام رصاعب ناكو . اركبم رصم ىف ىكلاملا بهذملا راشتنا ناكو"
 نا الإ كلام نم هقفأ دعس نب ثيللا » : ىعفاشلا لوقي هيفو 178 ةنس ىوتملا دعس نب *ثيللا

 هولمح مهناولو . هبهذم هنع اولمحب مل نيب رصملا هذيمالتو هباحصأ نأ ديري « هب اوموقي مل هباحصأ

 ةرئادو ىبحملل رثألا ةصالخخ ب نبا ى رظنا 2( دئاوفلاو 1١/ 817/١ ةرضاحملا نسح قربابلا ىف رظنا )١(

 . ةيمالسوالا فراعملا ] ] . 598/١ رمغلا ءابنإو ©١948 ةييبلا

 ناكل نباو 6/1 دادفب خيرات ثيللا ىف عجار هر 0٠" مقر + عماللا هوضلا ماهلا نبا ىف رظنا (؟)

 741 / 4 ةوفصلا ةفصو ملا / ٠ ةرهازلا موجنلاو 177 / 4 نسحو 7١١/15 ملاطلا ردبلاو 744/1 تارذشلاو

 بيذهتو 457 /* لادتعالا نازيمو 770 ظافحلا ةركذتو ] . 4074/1١ ةرضاحملا

 . 506/1١ ىبحذلا ربعو 404/4 بيذبتلا 576/5 عماللا ءوضلا اغيولطق نبا ىف عجار (*)

 0. ملاطلا ردبلاو 75/48 تارئذشلاو



 ع

 .ةنيدملا مامإ كلام بهذم هيلع اورثآ مهنأ ريغ « ةعبرألا بهاذملا بناجي ًااقتسم ني حبصأل
 عماج ؛ بهو نب هللا دبع هنع هبهذم اولمح نيذلا كلام ذيمالت مهأ نم ناكو . ( ةرجهلا راد )

 عرف دقو ١943١ ةنس قوتملا مساقلا نب نمحرلا )١( دعو « افنا انب رم ايك ثيدحلا ف رصمي باتك لوا

 نونحس اهلمح هنعو « ةنودملا مساب روهشملا هفلؤم ىف اهلجس ةريثك اعورف هبهذم لوصأ ىلع
 . مويلا ىلإ برغملا دالب ىلع ابلاغ لازيالو كانح ىتكلاملا بهذملا رشنو « هنطوم سنوت ىلإ ىناوييقلا
 , سلدنألا ىف كلام بهذم رشان ىنيللا ىبحي نب ىبحب بهو نب هللا دبع ىلعو هيلع ذملتت نممو .

 رشني هنطوم ىلإ داع مث ©9نييرصملا نيذهب هقفتو اطوملا هباتك ىف كلام سورد رضح دق ناكو
 كلام ذيمالت رابك نمو . برغملا لهأ ىلع بلغ امك سلدنألا لهأ ىلع بلغ ىتح بهذملا
 رصم ىف ةيكلاملا ةساير تضفأ هيلإو 5١4 ةنس قوتملا مكحلا دبع نب هللا "دبع انشنا نييرضملا
 هرصاعي ناكو . 754 ةنس قوتملا 27 دمحم هنبا هتساير ىلع هفلخو . بهو نباو مساقلا نبا دعب

 مل هنأل هنجسو « نارقلا قلخ ةنحم مايأ ىف دادغب ىلإ نومأملا هلمح دقو ء نيكسم نب "7 ثراحلا

 لظو « نيتئامو نيثالثو عبس ةنس رصم ءاضق هالوو لكوتملا هتيرح هيلإ درو « هقلحب لوقلا ىلإ بحي
 نبا ةذمالت نم ةرضاحملا نسح ىف ىطويسلا ٌدعيو . 50٠ ةنس وتو . تاونس ىنامت اهءاضق للوتي
 ىفدب قلن نممو .رصمب اورهتشا ايكل ام اهيقفرشع ةسمسحخ مككحا دبع نببهللا دبعو مساقسا نب ةناووهو
 سردي ورمع عماجي هدعب هيبأ سلحم سلج ؛ « نيكسم نب ثراحلا نب قي عبارلا نرقلا لئاوأ

 ةيردنكسإلا ىلإ نوني كئيب سني فكتيح ءاهقفلا نم ريثكو . 0 ا ل

 اهيضاق ىرفاعملا "”نسحلاوبأ ةيردنكسإلا ءاهقف نمو . امه اًرشتنم بهذملا ناك ذإ.. ديعصلاو

 نباو ١45 بهذملا جابيدلا مساقلا نبا ىف رظنا )١(
 نبال بيذهتلاو "85 ظافحلا ةركذتو "١١9/9 ناكلخ

 ةرضاحملا نسحو 5 تارذشلاو 785/5 رجح
 ١/0

 . 157/1١ ( فوراعملا راد رشن ) ديعس نبال برغملا (7)

 - ةرضاحملا نسح مكحلا دبع نب هللا دبع ىف رظنا (؟)
 نباو 57 / ١ ىبهذلا ربعو 48 بهذملا جابيدلاو ”* ١
 تارذشلاو 784/5 بيذهتلا بيذهتو 54/79 ناكلخ
/4". ْ 
 جابيدلاو م.و/١ ةرضاحلا نسح دمحم ىف عجار (:4)

 م/م. / “ تايفولاب قاولاو 577/7 ىكبسلاو 7١ بهذملا

 5١١. 7/5 لادتعالا نازيمو ١84/7 تارذشلاو

 رصم ةاضق نع رصالا عفر ثراحلا ىق رظنا )0(

 خيراتو 014 ظافحلا ةركذتو ١١/7 ىكبسلاو ١ ظ

 . ه5/ 7 ناكلخ نباو 7١5/4 دادغب

 جاييدلاو 444/1١ ةرضاحملا نسح ىف دمحأ عجار (5)

 00000 . 37 بهذملا
 ريغلاو 4/5١ ةرضاحملا نسح ىرفاعملا ف رظنا (17)

6 . 
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 ىلإ ىفمتو . 14٠ ةنس قوتملا رصم ىضاق ىناوسألا 27ركذلا وبأ هرصاعي ناكو 78# ةنس قوتملا

 مهنم « اهيقف رشع ةتس مهدهعل نييكلاملا ءاهقفلا نم ىطويسلا دع دقو « نييمطافلا نمز
 هحاشلاوو . رصحع ةماهإالاو ةلحرلا تناك هيلإو . هتقو ىف رصمت ةيكلاملا مامإ ىلاعنلا ركب "7 وا

 "'مساقلا وبا مهنمو . 8٠0" ةنس قوت . اهرضحن نم ةرثكل اًدومع رشع ةعبس ىلع رودت عماجلا ف

 ىضاقلا ةرهاقلاب لزنو . كلام ههذملا مامءال أطوملا دئسم فئصم 83# ةنس قوتملا ىرهوجلا

 نم هعيش هدلب نع لصق موي هنإ لاقيو « اًعراب اًرعاش ناكو ىكلاملا دادغب هيقف باهولا دبع

 ةادغ لك نيفيغر مكينارهظ نيب تدجو ول : مهل لاق هنأو ةرفاو ةلمج اهرباحم باحصأو اهرباكأ

 ىف هلو « هفاضاف ءالعلا ىلأ ةدلب ناهنلا ةّرعمب زاتجاو «. ةينمأ غولب مكدلبب تلدع ام ةيشعو

 : هرعشبو ههقشفب ةداشإللا

 ارعش نإ ملللا ندنلو. ةلفع كلان خل هئفك دازإ

 هيدي ىف هتلاناوب ايم ةيكلالا مازرل لمح ضم ىلإ ةجوتو  نسيقلا:قرما +. ليلفلا' كللملاو

 امدنعهللا الإ هلإ ال -انبر ماك -لوقين اكف 4715 ةنس توملا ضرم هب ملأ نأ ثبلي لو . بئاغرلا

 ةنس قوتملا ةيردنكسإلا ليزن ىشوطرطلا ركب «*”وبأ ذئنيح ةيكلاملا ءاهقف رابك نمو . انتم انشع

 امه ىحناطبلا نومأملا نيبمطافلا ريزول امهدحأ فلأ وأ اههفلأ ةسايسلا ىف هل نيباتكب رهشأاو .5

 ىف هفلخ 041١ ةنس قوتملا ىدزألا نانع نب 9دنس هذيمالت نمو . ىدهلا جارسو كولملا جارس

 دحأ ىردنكسإلا فولخم نب ""” مساقلا وبأ هرصاعي ناكو . ةنودملا حرش هلو سانلا هب عفتناو هتقلح

 . انامز رغثلا- لهأ هب هقفت « ةيكلاملا نم رابكلا ةمألا

 ذيملت ىكم نب ليعامسإ ”رهاطلا وبأ مالسوالا ردص اناقليو . ةيبويألا ةلودلا نمز ىلإ ىضمتو

 عمسو ىبويألا نيدلا حالص هدصقو « بهذملا ىف هترهش تراط دقو 08١ ةنس قوتملا ىشوطرطلا
 407/١ ةرضاحملا نسح ىشوطرطلا ىف عجار (ه)

 نباو 747/37 برغملاو 048 : لاوكشب نبال ةلصلاو

 ضايرلا راهزأو 44/84 ريعلاو 378/4 ناكل

 )١( ةرضاحملا نسح ركذلا ىلأ ىف عجار ١/444
 ىوفدالل ديعسلا علاطلاو 554 .

 ةرضاحملا نسح ىلاعنلا ىف رظنا (؟) ١ /  400جاييدلاو

 . */  | . 758 بعذلا

 جابيدلاو 487/١ ةرضاحملا نسح دنس ىف رظنا (5) ربعلاو 401١/١ ةرضاحملا نسح ىرهولا ف عجار (")

 . 3175 بهذملا .ال/*

 ربعلاو ١ / ١4 ةرضاحملا نسح باهولا دبع ىف رظنا ( 4)

 تاوفو بهذملا جاييدلاو 7١4 /7 ناكلخن نباو 24/3

 . 777/1 تارذشلاو 44 / 7” تايفولا

 . 467 ١/ ةرضاحللا نسح فولخم نبا ىف عجار (0)

 4817/1١: ةرضاحملا نسخ رهاطلا ىلأ ىف رظنا (م)

 . 8 بهذملا جابيدلاو
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 رادم هيلعو بهذملا ىف هرصع مامإ ناك : نوحرف نبا هيف لاق ء تافنصم هلو  أطوملا هنم
 نيو رش زا هفقاو نت ةعيبتلا ةحوردلا ىه ةيكلايلل ةسردم أشنأ نيدلا حالص نأ انب ٌرمو. ىوتفلا .

 لداعلا هيخأ ٠ ةيبحاصلا ةسردملا ىه ةيناث ةسردم مهل ًاشناف ٠ ىضاقلا ةيعفاشللو مه أاشنأو

 ةعبرألا بهاذملل هتسردم بويأ حلاصلا لعجو « ةيلضافلا ةسردملا ىه ةكرتشم ةسردم لضافلا .

 فلا ةكيح ةقايقفا راك نيو , نييبويألا نمز ذنم اعساو اطاشن رصمب ىكلاملا هقفلل هلك كلذ حاتأو

 سرد « بهذملا ىف ةنيطلا رهاوجلا باتك بحاصو ةيكلاما خيش دمحم نب هللا دبع 27 ساش

 نمو . 515-718 ةنس اهورصاح نيح طايمدب جنرفلا اًدهاحم دهشتسا « ةيحمقلا ةسردملاب

 قوت « هتقو ى اثقل بحاصو ةيكلاملا خيش قيشر نبا قيتع نب "”نيسحلا ةسردملا هذه ىمردم
 نمو . ءارقلا نيب هركذ رم ىذلا ىوارفصلا نبا ةيكلاملا ءاهقف نم ةيردنكسإللاب رهتشاو . 587 ةنس
 ىكلاملا هقفلا ىف عورفلا رصتخم هلو « ةاحنلا نيب هركذ رم ىذلا بجاحلا نبا بهذملا ءاهققق رابك

 لازت ال حورش هلو « ةفلتخم بتك نم تادايز هيلإ فاضأو ساش نبا هيقفلا رهاوج ىلع هيف دمتعا

 ىفاردنكسإلا هللا ءاطع نب 7 ميركلا دبع هقيفر هرصاعي ناكو . بتكلا رودب ةظوفحتو ةطوطخم ,
 رصتخمو بيذهتلا رصتخعو بيذهتلا حرش هفيناصت نمو « ةيبرعلاو لوصألاو هقفلا ىف امامإ ناك

 ٠ . لصفملا رصتخمو بيذهنلا رصتخمو بيذبللا حرش هفيناصت نمو . لصفملا

 559 ةنس قوتملا ىكبسلا هللا دبع نب *”رمع صفح ىباب قتلنو .« كيلامملا نمز ىف ىضمنو

 ءاضق ىلوو . ايضاق بهذم لك نم سربيب رهاظلا لعج نيح ةيكلاملا ءاضق ىلو نم لوأ وهو

 "7 ىفارقلا هرصاعي ناكو . 54١ ةنس ىفوتملا ركش نب هللا ةبه نب دمحم نيدلا ** سيفن هدعب ةيكلاملا

 نيدلا مجن حلاصلا ةسردم ىف سيردتلا ىلو 87 ةنس قوتما سيردإ نب دمحأ نيدلا باهش
 ىف ةريخذلا لثم ةديفملا بتكلا لوصألا ىفو ىكلاملا هقفلا ف فنص دقو ةيحلاصلاب ةفورعملا بويأ
 نبا نيدلا سيفنو وه هرصاعي ناكو . عوبطم وهو ىكلاملا هقفلا ىف قورفلا باتكو كلام بهذم

 )١( نسحو 45/1 ةياهتلاو ةيادبلا ساش نبا قرظنا 0١١ ) )4ةرضاحلا نسح ىكبسلا رمع ىف مجار ١/460
 . ١85 بهذملا جابيدلاو 00000 894/1١ ةرضاحا
 . 488 / ١ ةرضاحللا نسح نيدلا سيفن ىف رظنا ( © ) 408/١ ةرضاحلا نسح قيتع نبا قف عجار (1)
 جابيدلاو ةرضاحملا نسح ىفارقلا ىف عجار (5) ١0ه بجلب جاييدلاو

 عبط ) ىدرب ىرغت نبال قاصلا لبملاو ”؟ بهذملا ةرضاحملا نسح مبركلا دبع ل رظنا .(؟)
 ١ (بتكلا راد . 127 بهذلل جاين ١/71١6 .



 ل

 - الضاف اًمامإ ناكو « نيرسفملا نيب هركذ رم ىذلا ةيردنكصإلا ىضاق دمحم نب دمحأ رينا
 . بيذهتلا رصتخم هقفلا ىف هلو « اًرحبتم

 ةنس قوتملا روهشملا فوصتملا ىردنكسإلا هللا ءاطع نب نيدلا ")جات نماثلا نرقلا ىف اناقليو

 ةاضقلا ىضاق هرصاعيب ناكو . فوصتلا ىف ةريثك بتكريغ ةنودملا بيذهت هقفلا ىف هلو 8

 نمو . ةنس نيئالثو اثالث ةيرصملا رايدلا ءاضق ىلو 7١ ةنس قوتملا ىريونلا فولخم نب "' ىلع

 لخدملا باتك هلو ٠88 ةئس قوتملا ىردبعلا دمحم نب دمحم جاحلا )نبا ةيكلاملا ءاهقف رابك
 نم كلذب لصتي امو ةيعاّمجالاو ةيقلخلا دالبلا لاوحأ هيف فصي ءازجأ ةعبرأ ف سيفن باتكوهو
 هرصاعي ناكو . مثالملا ىعرشلا جالعلل نايب عمو هيزن دقن عم . اهريغو ةماعلا دنع تاداعلا

 تافنصم هلو « ةيكلاملا ةساير تبتنا هيلإو "47 ةنس قوتملا دوعسم نب ىسيع '؟”ىواوزلا

 خيراتو « ةنودملا حرشو هقفلا ىف بجاحلا نبا رصتخم حرشو مامن حييخص عرش ار هيلع

 ا,/11/ ةنس ىوتملا قحسإ نب ؟”ليلخ ةرهش نماثلا نرقلا ىف ةيكلاملا ءاهقف رثكأو . كلام بقانمو

 برغملا ىف ةصاخو هروهظ ذنم ةيكلاملا هسيردتب ىنعيو « ىكلاملا هقفلا ىف رصتخملا باتك هلو

 هلو 808 ةنس قوتملا هللا دبع نب مارهب 9 هذيمالت مهأو . ليلخ ىديس رصتخم مساب كانه فرعيو

 هدادعو نودلخ نب نمحرلا دبع هنمز ف رصم لزنو . ليلخ هذاتسا رصتخم حرشو هقفلا ىف لماشلا

 ىلو 847 ةنس دولا مالسإلا خيش دمحأ نب دمحم "9 ىطاسبلاب قتلنو . برغملا ءاهقف ىف

 . ايتفلا هيلإ تناكو « ءاضقلا

 ف مهمالعأ هرمون نين ادعلا مايأ فو كيلاملا نمز ةيقب ,ؤ مهطاشن' ةيكلاملا ءاهقفل لظيو

 ىفلع ىف تافنصم هلو ٠١5١ ةنس قوتملا ىفاقللا ىيدلا ناهرب دادمإالا وبأ رشع ىداحلا نزقلا

 ةيكلاملا رهزألا خويش نم وهو ء ىروهجألا نيدلا رون هرصاعي ناكو « هقفلاو مالكلا

 رردلاو 404/1١ ةرضاحملا نسح ىواوزلا ىف عجار (4) 4174/١ ١١ ةرضاحملا نسح هللا ءاطع نبا ىف رظنا )١(
 . ةنماكلا ططقخلاو 75/84 ىكبسلاو ١4/7 ىنارعشلا تاقبطو

 جابيدلاو 450/1١ ةرضاحملا نسح ليلخ ى رظنا (8) ٠١١/١ علاطلا ردبلاو 7١/07 كرابم ىلعل ةديدجلا

 ةنماكلا رردلاو 408 ص جابتبالا لينو ١١7 بهذملا رردلاو ١4/5 بهذلا تارنشو 7٠١ بهذملا جابيدلاو

 . ١1٠١/17 (قالوب عبط ) بيطلا حفنو 6/5 . ةنماكلا

 ءوضلاو ني ةرضاحملا نسح مارب, ىف عجار (5) ةرضاحللا نسح ىريوتلا فولخم نبا ىف عجار (؟)

 ٠١/7 مماللا . ةنماكلا رردلاو 5

 ءوضلاو 4/١ ا نب قتال ف رظنا /) 404/1١ ةرضاحملا نسح جاحلا نبا ىف رظنا (؟)

 .©/07 عماللا . ”"هه/؛ ةنماكلا رردلاو "7 بهذملا جابيدلاو
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 خيرات ىف ةيكلاملا ءاهقف نم نيريثكب قتلنو . ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحم ةطوطخم تافنصم هلو
 قاقوزلا مهممهأ مو نربخلا  23١نيلدعا ةماتا 198 عه وتلا قالا يعذر ديما هللا قروب +

 ىديعصلا ىودعلا مركم نب دمحأ نب " ىلع مهمهأ نم اضيأو « روهشم كلام أطوم ىلع هحرشو

 ةنس قوتملا نيققدملا ةدمعو نيققحما مامإ ١١89 ةيكلاملا نكت مل هروهظ لبق » : هنع ىنربحلا لوقي

 هيشاوح دّدعيو « اهب بتكلا كلت مدخ نم لوأ وهف « ةيهقفلا مهبتك حورش ىلع ىشاوحلا فرعت
 كلام أطوم ىلع ىناقرزلا حرش ىلع هل ةيشاح اهمهأ نمو .

 ' لب . اًرهدزم '"' ىعفاشلا بهذم ناك كلذكرصمب ىهقفلا كلام بهذم راهدزا ةلكاش ىلعو

 ةنس قوتملا ىعفاشلا مامإلا لزن ذإ « اًراهدزا رثكأ ناك امبر ٠١4 هبهذم اهيف هل لمتكاو ءرصم

 اذه ريغ ىف انبرم اك « ىمالسإلا ملاعلا ىف هورشنو اهئانبأ نم هذيمالت هنع هلمحو . ىهقفلا
 نيب قيفوتلا هماكحإب هبهذم زيمتيو . اعابتا ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا رثكأ ادغ ثيحب ء عضوملا

 نسا ىذلا وهو يدا“ ةهأ يهدي كلالا .بهذملاو + ىارلا لعأ يهل قنا .بقاملا

 اهب لصتي امو ةينيدلا ماكحألا ةلدآ ثحبي اهيفو ةلاسرلا هامس ىذلا عئارلا هثحبمب هقفلا لوصأ ملع

 لثم ةرهاقلا ىف عوبطم وهو ؛ مألا : روهشملا هفنصم هقفلا, قف هلو . داهتجالاو طابنتسالا قرط نم

 ننسلا باتك اههلثمو ؛ ارارم هوحرشو هورصتخاف رصعلا اذهت لاوط ةيعفاشلا ءاهقف هب ىنعو « ةلاسرلا
 ىطْيَوُبلا رصمب هذيمالت مهأو . ثيدحلا فالتخا باتك مألا نشماه ىلع هل عبطو . دنسملاو رول

 ةنس ىفوتملا ليلحلا مامإالا ىشرقلا ىبحي نب ”نضسوي وهف ىطيوبلا ان ةعلزملاو  5١لوقي
 هقفلا ىف هلو « هدعب هتقلح ىف ىهفاشلا ةفيلخ ناك « هناكرأو مالصإلا ةمثأ دحأ : هنع ىطويسلا

 نآرقلا قلخب لوقلا ةنمم ىف دادغب ىلإ لمُحو . ىعفاشلا مالك نم هرصتخا ىذلا روهشملا رصتخا :
 دقو 754 ةنس ىقوتملا ىحي نب ليعامسإ وه 2 ىنزملاو . ىفوت ىتح انيجس لظو كانه هبأر ىلع ّرصأف

 )١( قيبحلا خيرات ىف ىناقرزلا عجار 54/1١ .

 | 4١4/1١. قربجلا خيرات ىف مركم نبا رظنا (؟)

 تاقبط نم لوألا ءزحلا ىف ىعفاشلا مامولا رظنا 2(

 ءايدألا مجعمو 05/17 دادغب خيراتو ىكبسلل ةيعفاشلا

 م41 ظافحلا ةركذتو 1 / ؛ ناكلخ نباو ١/781

 ةيلحو ١4٠ / ؟ ةوفصلا ةفصو ؟6 /9 يذلا "بيذ#

 ادق هبهذمو هتريس ىف نوريثك فلأو 77 /4 ءايلوألا

 . . انيدحو

 دادغب خيراتو ١7/5 ىكبسلا ىطيوبلا ىف مجار (14)

 بيذهتلا بيذهتو 4١١/١ ىبهذلا ربعو 944/01

 ' ىطويسلل ةرضاحملا نسحو ١/1 ناكلخ نباو ؛5* ١
 ْ 0 ا

 ؟م4/ 0 ريعلاو 49/7 ىكبسلا قزملا ىف رظنا (6)
 ةرهازلا موجنلاو 7117/1١ ناكلخ نباو ١7 /* بابللاو
 . 158/1 بهذلا تارذشو 07/١" ىطويسلاو 7
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 ماشلاو قارعلاو ناسارخ ءاملع نم قئالخ هنع ذخأ .٠ ىف هلو « مهنادلب ىف بهذملا اورشنف اوضمو

 قئاثولا باتكو ةريتعملا لئاسملاو روثنملاو رصتخملاو ريغصلا عماجلاو.ريبكلا عماجلا : ىعفاشلا هقفلا

 نمو . هنم بئارغ ىكبسلل ةيعفاهلا تاقبط باتك ىفو هتبوعصل كلذب ىمس . براقعلا باتكو
 ةنس قوتملا ناع نب دمحم 27 ةعرز وبأ ثلاثلا نرقلا ىف رصمب ةيعفاشلا ءاهقف رايك  7١7ءاضق ىلو

 ةاضقلا هب مكحو ىعفاشلا بهذم اهيف لخدأف « قشمد ءاضق ىلو مث « نينس ىنامت 7584 ةنسرصم

 ةاضقلا 571 ةنس سربي رهاظلا مض نأ ىلإ ماشلاو رصمب ةيعفاشلل هدعب ءاضقلا لزي لو « كانه

 هركذ رم دقو ىلاسنلا هرصاعي ناكو . ةيعفاشلا ىلإ لبنح نباو كلامو ةفينح ىلا بهاذم نم ةثالغلا

 ةنس قوتملا هيقفلا ليعامسإ نب ")7 روصنمو ثيدحلا لهأ نيب ١5 بهدملا ىف ةدع تافنصم هلو

 ؤ . رفاسملاو لمعتسملاو بجاولاو ةيادحلا باتك اهمهأ نم

 ليزن 4٠" ةنس قوتملا دمحأ نب ميهاربإ ىزورملا "9 قحسإ وبأ عبارلا نرقلا ىف اناقليو

 رصتخم حرشو « دالبلا ىف هنع رشتناو دادغب ىف بهذملا ةساير هيلإ تهتنا دق تناكو طاطسفلا

 دايكأ هيلإ اوبرضو هيلع سانلا عمتجاو ىعفاشلا سلحم ىف سلجو طاطسفلا ىلإ لقتناو « ىنزملا

 . طاطسفلا ىضاق 744 ةنس قوتملا دمحأ نب دمحم دادحلا نب (؟”ركبوبأ هرصاعي ناكو . لبولا

 عورفلا باتكو هقفلا عماج باتك اضيأ هلو « ءزج ةئام ىف ناك هنإ لاقي هقفلا ىف رهابلا باتك هلو

 نم ةرشع ىطويسلا ىصحأ دقو « نييمطافلا نمز ىلإ ىضمنو . نوريثك هحرش ىذلا تادلوملا
 قوتملا ةمالس نب دمحم هللا ديع وبأ ©" ىعاضقلا مهمهأ « مهمايأ نم ىلوألا ةنس ةئاملا ىف ءاهقفلا

 مورلا ىلإ رصنتسملا ةفيلخلا هب لسرأو ةيرصملا رايدلا ءاضق ىلو « باهشلا باتك ضنصم 484 ةنس
 مهضأ ةيعفاشلا ءاهقف نم ةعست نييمطافلا مايأ نم ةيناثلا ةئاملا ىف ىطويسلا ىصحأو . الوسر

 . راصتخالاو طسبلا نيب ىنغملا باتك هقفلا ىف هلو 447 ةنس قوتملا نيسحلا نب ىلع 29 ىعلخلا

 ىطويسلاو 155/5 ىكبسلا ةعرز ىبأ ىف عجار )١(

 . 58/ ؟ تارنشلاو ١١ / * ريسلاو ١)

 ىطويسلاو 478/19“ ىكبسلا روصنم ىف رظنا (؟)

 ( طاطسفلا مسق ) برغملا ىلح ق برغملو 5

 761 نايمحلا تكنو 7864/06 ناكلخش نباو 77 ص

 . ١95/5 مظتملاو 186 / 16 ءابدألا مجعمو

 ناكلخ نباو ١١/5 داتغب خيرات ىزورملا لف عجار (*)

 . 17/١ ىطويسلاو 0١

 ىطويسلاو 784/9 ىكبسلا داتحلا نبا ىف رظنا (4)

 نباو 5514 / " ربعلاو ٠١8/7 ظافحلا ةركذتو ١ / ٠"

 . اا تارذشلاو قاولاو //١91 84 ناكلخ

 ناكلخ نباو ١٠6/4 ىكيسلا ىعاضقلا ق عجار 26(

 تارذشلاو 407/١ ىطويسلاو ١١5/7 قاولاو

 م

 774/7 ريعلاو 7٠697 / ه ىكيسلا ىعلخلا ىف رظنأ (5)

 ناكل نباو 748/7 تارششلاو 50٠4/١ ىطويسلاو

 . اال



 ١ه ظ ]

 مهرابكو ءاهقفلا ةمئأ نم ناك ه٠8 ةنس ىوتملا ةاضقلا ىضاق عيمج نب 2١١ ىلح هنم مهأ ناك امبرو
 ةنس قوتملا ةعافر نبا ىعفاشلا هيقفلا هرصاعي ناكو . رئاخذلا هباتك اهمهأ تافنصم هقفلا ىف هلو

 ةيكلالل ةيناثو ةيعفاشلل ةسردم سسؤي ىبويألا نيدلا حالص ءاول رصم لظي نأ درجمبو . 517

 حالص دنسأ دقو ؛ مهطاشن عستاف . ةيعفاشلل رصمب ءاضقلا ضوفو . انفلسأ اك ةيفنحلل ةثلاثو

 . طيحملا قيقحت باتك هقفلا ىف هاو 041 ةنس قوتملا قفوملا نب دمحم ©" ىناشوبخلل مهتسردم نيدلا

 ه45 ةنس قوثملا ىرصملا ىقارعلا زوصنم نب ميهاربإ نييبويألا دهع ىف ةيعفاشلا ءاهقف رابك نمو

 بذهملا باتك ىلع حرش هلو . ققاارعلا مساب فرعف هنطوم ىلإ داع مث ةدم هب ماقأو قارعلا ىلإ لحر
 ::تادلخ ةردع ىف اريك اهيرنك ناكو ذا دغر ةيماظنلاةسردننلا' سرد لوا :ىراريشلا :قكسإ نآل

 دهع ىف ةيعفاشلا ةاضق ىضاق <00 ةنس ىوتملا سابرد نب ىسيع نب كلملا "”دبع هرصاعي ناكو
 هامس بذهملا ىلع حرش هلو ةرهاقلا ءاضق ىف ؟9نايع هاخأ هنع بانأو . نيدلا حالص

 اناقليو . 557 ةنس فوت « ىزاريشلا قحسإ ىبأل عمللا باتك ىلع ناث حرشو « ءاصقتسالا
 هنمزل رهتشاو ٠ ىرحبلا هجولاو ةرهاقلاب ةاضقلا ىضاق "74 ةنس قىوتملا ةلودلا نيع نب دمحم

 نمز ىف هدعب ءاهقفلا مهأو . دهشت الو مكحت تنأ : هل لاقو . لماكلا ناطلسلا ةداهش در هنأب

 ةباطخ ىلو . كيلاملا عم هنع ثيدح قباسلا لصفلا ىف انل رم دقو مالسلا دبع نب (''زعلا نييبويألا

 مجن حلاصلا ناطلسلا ىنب الو . ىلبقلا هجولابو اهب ءاضقلاو طاطسفلاب صاعلا نب ورمع عماج
 كيلانملا' قفز لإ هاا تلاطوب# هيلإ اي ةيقفاشلا: وات نقوف ةيكاضلا ةتسراد توبا قيالا

 اباتكو اريسفت.هل نأ انب رمو ةفلتخم تافنصمو ىربكلا دعاوقلا باتك هقفلا ىف هلو 550 ةنس ىفوت ذإ

 ؤ ظ . نارقلا زاحم ىف
 تافنصم مهرثكأل « هيقف ةئام نم رثكأ كيلاملا نمز ةيعفاشلا ءاهقف نم ىطويسلا ضخ دقو

 ىطويسلاو 577/107 ىكبسلا لحم ىف معجار )١(

 نباو 4//!١6 تارذدشلاو ١5١/5 ربعلاو ١/400

 . 1١864 / © ناكلخ

 ىطويسلاو ١4/077 ىكبسلا ىناشوبفخلا ىف رظنا (؟)

 ؟419 / 4 ريعلاو ؟م6/84 ناكلخ نباو ١

 . ١١8 / 5 ةرهازلا موجنلاو 584 / 54 تارذشلاو

 مفرو 408/1١ ىطويسلا سابره نبا ىف عجار (*)
 . 519 :رصولا

 ىطويسلاو 70/4 ىكبسلا ناثع ىف رظنا (4)
 1/٠ ناكلخ نباو 7/8 تارذشلاو 7417/57 .

 ىطويسلاو 7 / 8 ىكبسلا ةلودلا نيع نبا ىف عجار (ه)

 .؟8١5/ه تارذشلاو 5؟/ه8 ريعلو ١

 614/1١ ىطويسلاو 7٠١6 / 8 ىكبسلا زعلا فرظنا (6)

 ' نانحلا ةارمو ٠١7/©ه ريعلاو 601/8 تارذشلاو

 ةرهازلا موجنلاو 044 ١/ تايفولا تاوفو ١68/4
 . ١7م7
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 وهو 7017 ةنس ىفوتملا ديعلا قيقد 27 نبا مهمهأ نمو . ىعفاشلا هقفلا بتك تاهمأ ىلع ور

 نبا هرصاعي ناكو . هحلطصمو ثيدخلاو هقفلا ى ةريثك تافنصم هلو مالسلا دبع نيزعلا ذيملت

 ىوونلاو ىنيوزقلا ىعفارلا : نيخيشلا ثلاث وهو 7٠١ ةنس قوتملا دمحم نب ""دمحأ ةعفرلا
 ةيزعملا ةسردملاب سرد . ىعفاشلا بهذم ىف ةيهقفلا ءارآلا حيجرت ىف هيلع داّوعالا ىف قشمدلا

 ادلحم نيتس ىف بلطملاو ادلحم ني رشع ىف ةيافكلا امه نيميظع نيفينصت فنصو « ةبسحلا ىلوتو

 فظيع رديبلا بهنام عيب قوتلا :نينخ نر يملأ 315 نوتات ةيفاغلا ءاهققلا ناتك نمو

 ةعاج نب نيدلا (؟”ردب هرصاعي ناكو . ىعواف هيف عمج رحبلا غماوج باتكو ىلازغلل طيسولا حرش

 ا" ىفولكنزلاب قتلنو . ةريثك نونف .ىف تافينصت هلو ا/ا”# ةنس قوتملا ةيرصملا رايدلاب ةاضقلا ىضاق

 هب عفنلا مع ىزاريشلا قحسإ ىبأل هيبنتلا ىلع حرش هلو 76٠ ةنس ىفوتملا ليعامسإ نب ركب ىلا

 فنص 1/85 ةنس قوتملا ىونساالا رفعج نب ' ''ناملس هرصاعي ناكو . ىوونلل جاهلا ىلع ناث حرشو

 سفن ىف قوتملا ىفاكلا دبع نب ىلع ىكبسلا نيدلا تب قتلنو عوبطم وهو ةيعفاشلا تاقبط
 هذيمالت نمو . ىربكلا هبتك حورشو هقفلا ىف ةريثك تافنصم هلو ةعفرلا نبا ذيملت ةروك ذملا ةنسلا

 ةيبخلا ىراخلا انك لطب عيرش ةقفلا لت لوز البل: نو مزك# أن صل كلا نيدلا اجدع

 ةنس قوتملا ىونسوالا نسحلا نب ميحرلا *' دبع هرصاعي ناكو . 578 ةنس ىفوتملا ىنيوزقلا نيدلا محب

 ةساير تبهنا هيلإو عورفلاو جاهْملا حرشو رهاوجلاو تاههملا اهنم « ةرئاسلا فيناصتلا بحاص الالا/

 . هنامز فى ةنيعفاشلا

 تايفولا تاوفو "510/8 ةنماكلا رردلو ٠م9١//0  ىكبسلا ديعلا قيقد نبا ىف عجار )١(

 علاطلا ردبلاو ه/5 تارذشلاو ١0/١" ىطويسلاو

 علاطلاو ١9/5 ىفاولاو 75/4 نانحلا ةأرمو

 رردلاو 588/7 تايفولا تاوفو ١1 ىوفدالل ديعسلا

 ١548١. ظافحلا ةركذتو ٠6١/84" ةنماكلا

 ىطويسلاو 74/94 ىكبسلا ةعفرلا نبا ىف رظنا )1١(
 ردبلاو ؟44 / 4 ناننلا ةارمو 7؟ / 5 تارذشلاو 0١

 "ا ةنماكلا رردلاو 0١ علاطلا

 ىطويسلاو 7١/8 ىكبسلا ىلومقلا ىف عجار (*)
 اه7ه/5 تارذشلاو 74/١ ةنماكلا رردلاو ١

 . 778 / 4 ةرهازلا موجننلاو ١76 ديعسلا علاطلاو

 ىطويسلاو 194/9 ىكبسلا ةعاج نبا ىف عجار (4)

 "410/4 نانحلا ةأرمو 8*7 نايملا تكنو ”ه# /؟

 . 7944 / 9 ةرهازلا موجنلاو

 تارشذشلاو 455/١ ىطويسلا ىنولكنزلا ىف رظنا (8)

5 . 

 . 174/١ ىطويسلا ناميلس ىف عجار 3(

 ةيعفاشلا تاقبط ىف نيدلا ءاهب هنبا هل مجرت ىكبسلا (17)

 رردلاو 95١/١ ىطويسلا هتمجرت ىف رظناو ٠

 . ١5 / #3 ةنماكلا

 ةنماكلا رردلاو ١ ىطويسلا ىونسالا ىف رظنا (8)

. 
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 هيبنتلا حرش هفيناصت نمو « افينصت هنمز لهأ رثكأ وهو 8١4 ةنس ىفوتملا نقلملا !"'نبا اناقليو
 . هقفلا باوبأ ىلع ةعزوم ثيداحأ نم هب امو ةدمعلا باتك حرشو جاهملا حرشو ىواحلا حرشو
 فيناصت ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا ىف هلو نالسر نب رمع ؟"' ىنيقلبلا مالسوالا خيش ماعب هدعب قوتو
 . ىطويسلا خيش وهو 858 ةنس ىوتملا حلاص نيدلا ملع هنبا هملعو ههقف هنع لمحو « ةفلتخم
 دعيو . ةيعفاشلا ءاهقف نع هثيدح ىطويسلا متخ امهبو ىوانملاو ىلحتا امه ناهيقف هرصاعي ناكو
 هقفلا ىف هلو نييوغللا نع ثيدحلا ىف انب رم اى 91١ ةنس قوت ذإ قيقحلا مهمتاخ هسفن ىطويسلا
 باتكو هيلع حرشو هيبنتلا باتكل رصتخمو اهّءلع ةيشاحو ىوونلل ةضورلا رصتخم اهنم ةريثك تافنصم
 هتمجرت ىف اهاصحأ ةريثك لئاسر ريغ . قراوفلاو عماوجلا ىف قراوبلاو عماوللاو . رئاظنلاو هابشألا
 رصتخم هقفلا ىف هلو 455 ةنس قوتملا ىراصنألا ")ايركز خيشلاب قتلنو . ةرضاحما نسحب هسفنل

 ] 0 . ةفلتخم حورش هلو جهملا وه روهشم

 ى ءاهقفلا رابك نمو يي هقفلا ف فينصتلا لظيو نييناعلا نمز ىلإ ىضحنو
 ةعبرأ ىف رصمي تعبط ةيمئيهلا ىواتفلا هلو 487 ةنس ىفوتملا ىمثيهلا '”رجح نبا رشاعلا نرقلا
 ىف هلو « نيرسفملا نيب هركذ رم ىذلا بيطخلا ىنيبرشلا نيدلا سمش هرصاعي ناكو . تادلح

 -- ناملسلو ٠ 056 ىبأ نتم ىلع حرش هلو « عوبطم وهو « ىوونلا جاهنم حرش هقفلا
 لمرلا ذئنيح مهتمنا أ رهشأو ةيعفاشلا ءاهقف ءامسأب قربجلا خيرات باتك ظتكيو . هيلع ةيشاح

 . هدعب ىعفاشلا هقفلا بتك اهب ظتكت هيواتفو 4601 ةنس قوتملا

 رز يعن نلف قطري لسور: .فاةليرلن للا «بعتلا رقت الرقم كلو
 ةيعيشلا مهتديقع ريغب نومتهي ال اوناكو رصمب نويمطافلا ناكو « عبارلا نرقلا ىف الإ قارعلا جراخ
 ىهو ءرصمب ةمئاق تناك ىتلا ةثالثلا بهاذملا مهرمأ لوأ ىف اودهطضا مهنإ لاقيو « ةيلاغلا
 رصم لزن مهل مامإ لوأو « ىلبنحلا بهذملا روهظ رخأتف « ةيفنحلاو ل ةيعفاشلا بهاذم
 ملاعم ىف ماكحألا ةدنمع باتك بحاص ٠00 ةنس ىفوتملا ىسدقملا ىليعاّمجلا 0 لا فيش لطفا

 , 44/10 بهذلاتارذشو ٠٠١/5 عماللا
 عماللا ءوضلاو 7078/1١ ىئطويسلا ىنيقلبلا ف رظنا (؟)
 .ه1/١/ تارذشلاو 7886 مقرك

 م57 مقر " ج عماللا ءوضلا ايركز خيشلا ىف رظنا (") ٠
 روتلاو 507 / ١ علاطلا ردبلاو 145 / ١ ةرئاسلا بكاوكلاو
 . 1١6 ص رفاسلا

 . ١ / ٠١9 ملاطلا ردبلاو 7817 ص رفاسلا رونلاو 5/٠ / م

 ةرشاعلا ةئاملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا ىلمرلا ىف رظنا (5)

 . ١١84/85 ( قالوب ةعبط ) ةيتيفوتلا ططخلاو ١١94/75 ىزغلل

 ماشلا مسق ىف ىسدقملا ىنغلا دبع ةمجرت رداصم رظنا (5)
 . 585 ص
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 ءامسأ ةفرعم ىف لامكلا باتك ةدمعلا فلؤلو . ةريثك حورش هلو « مانألا ريخ نع مارحلاو لالحلا

 رم ىذلا ىاطلْغُم بيذبتلا لمكأو ىكزلا نب فسوي نيدلا لاج ىزملا ابيذهت هل عنصو « لاجرلا

 هتسردم بويأ نيدلا محن حلاصلا ناطلسلا ًاشنأ ذنم رصم ىف عيشي ىلبنحلا بهذملا ذخأو . هركذ

 ةنس ةيحلاصلا  511١ةثالثلا بهاذملا نيواوا بناجب اناويإ اهيف هتساردو ىليتحلا بهذملل لعج ذإ

 . ةيففاشلا ىضاق بنام ةيفنلاو ةكلاملاو ةلئاكنل انف مضي سربيب رهاظلا كلذ معدو « ةقباسلا

 ةثالثلا بهاذملا ءاهقف بناجي هئاهقفو ىلبنحلا هقفلاب ء مهسرادم سيسأت ىف « كيلاملا ماها ىلاوتو

 نم نيرشعل ةرضاحنلا نسح ىف ىطويسلا مجرتيو . لصفلا اذه ردص ىف انب رم ام وحن ىلع ىرخألا

 5968 ةنس قوتملا ىنارحلا نادمح نب دمحأ نيدلا 7 هجن لثم رصم ىف هتاضقو بهذملا ءاهقف

 195 ةنس قوتملا ةيرصملا رايدلا ىضاق ىبدقملا هللا دبع نب ")رمعو ةريبكلا ةياعرلا فلؤم

 ةنس قوت ةنس نيثالث وحنل ةيرصملا رايدلا ىضاق ىبسدقملا كلملا دبع نب هللا دبع نيدلا "97 قفومو

 ءاضق ىف نيدلا قفوم نع بان /460 ةنس ىفوتملا ىفانكلا دمحأ نب هللا رصن نيدلا 9 رصانو 48

 ةنس ىوتملا دحملا ىبأ نبركب وبأ ىلبنحلا نيدلا "”داعو « ةنس نيرشعو امس هب لقتسا مك ةلبانحلا

 ئّرملل لامكلا بيذهت رصتخاو « ةتسلا حاحصلا بتك نم ىهاونلاو رملوألا ديرجت فص 4

 ىنالقسعلا ىنانكلا مهاربإ نب ”دمحأ هذاتسأب كيلاملا نمز ةلبانحلا ءاهقف ىطويسلا متحيو

 بلاغب ةلبانحلل سّردو « ةيرصملا رايدلاب ةلبانحلا ءاضق ىلو : لوقي هيفو « دلوملا ىرصملا لصألا

 . ةيبرعلاو ثيدحلاو هلوصأو هقفلا ىف ةريثك تادوسمو فيناصتو قيلاعت هلو « ةرهاقلا سرادم

 « نييناهعلا نمز رصمب اطشان ىلبنحلا هقفلا لظيو . 875 ةنس ىفوت ىعفارلل ررحملا باتكر صتخم اهنمو

 فسوي نب "7 ىعرم مهمنا ربكأ نمو ةلبانحلا ءاهقف نم نيريثك ءامسأ قربحلا خيرات باتك ىفو

 ىرهاظلا بهذملا نأ ودبيو . ىبتنملا ةياغ اهنم « بهذملا ىف ةريثك تافلؤم هلو ١١7 ةنس قوتملا

 رخخآ ىلإ نيح نم مجارتلا بتك ىف قتلنو « هنوسرادتيو هب نونعي ءاملع لظو رصمب افورعم لظ

 )١( ىطويسلا نيدلا مجن ىف رظنا ١ /  44٠رمغلا ءابنإو 177 / © ةنماكلا رردلاو "4 / 5 ثارذشلاو ١ / 405 .
  #4ىاصلا لبملو  . 7397/1١ىطويسلا نيدلا داع ىف عجار (ه) ١/ 487هءوضلاو

 ٠ . 47/17 تارذشلاو 51/1١ عماللا تارذشلاو ١ / 48١ ىطويسلا ىمدقملارمع فرظنا (؟)

 عماللا ءوضلاو 445/١ ئطويسلا ىنانكلا ىف رظنا (1) . ١١١/8 ةرهازلا موجنلاو

 تارئذشلاو 4 / ١ ىطويسلا نيدلا 00 عجار (*)

716/5 . 
 تارشذشلاو 448١/1١ ىطويسلا نيدلا رصان ىف رظنا (4)

  0١تارذشلاو 701/0" .

 )( .”ه84/4 رثألا ةصالخ
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 ةنس قوتملا ىكتشبلاب فورعلا مهاربإ نب دمحم نيدلا ردب لثم بهذلل اذه نونقتعي اوناك نم ءامسأب

 ] . 8١

 ا مهتديقع نم ءاهقف ءاضقلا ىلع نولوي اوناكرصم نويمطافلا مكح نيح هنأ فدورعمو

 اهيف اوفلاخ ىبلا ةيهقفلا مها راآ ضعن ىلإ ةراشإو ةيساسألا مهتديقع ئدابمل نايب لوألا لصفلا ىف

 لوأ ىف ناك « ةعيشلا ةفينح يباب بقلملا ىميقلا روصنم نب 2''ناعنلا رصع مهتاضق لوأو ع ةعامجلا

 ةمدخ ىف ةيليعامسإلا ةديقع ىلإ لقتنا مث « ىعيشلا ةيمامإلا بهذم ىلإ لوحت مث « ايكلام هرمأ
 هلو . 517 ةنس قوت نأ ثبلي لو « ءاضقلا هيلإ دنسأف رصم ىلإ هعم مدقو « ةيقيرفإب هللا نيدل زعملا

 ماكحألاو اياضقلاو مارحلاو لالحلا ىف مالسإلا مئاعد ٠ هباتك اهمهأ ةفلتخم ةيعيش ةيهقف تافنضم
 . ةيليعامسإلا ةعيشلا دنع مالكلا ملعو ةقنلا نق: ب اسال ردي وعل ناقل لوو اخو لهأ نع

 هل هتمدقم ىف ركذو « ةمنألا عابتا بادا ىف ةمهلا باتك نيسح لماك دمحم روتكدلا موحرلل هل رشنو

 . ةيليعام,الا ةيهقفلا بتكلا نم اريثك

 ريبك 401 ةنس رصم لزتيو . ىرجه ا عبارلا نرقلا ةياهن ىلإ هتبب ىف هدعب ىمطافلا ءاضقلا لظو

 نمو 408 ةنس قوتي نأ ثبلي الو ىنامركلا نيدلا "”ديمح قرشلا ىف مهئاهقفو نييمطافلا ةاعد

 نيلح طضيت عورتا : ناموحرملاهرشنوهققح ىذلا«لقعلاةحار» باتكهتافنصم مهأ

 هدعبرصم لزنيو .ةكباشتم ةيديقعوةيفسلف لئاسمعر خزيوهو « نيسح لماكدمحمروتكدلاو
 لظ دقو ١ سماخلا نرقلا ىف مهئاهقفو نييمطافلا ةاعد ريكأ ىزاريشلا هللا ةبه نيدلا ىف "7ديوملا

 ىف سلجم ةئامتامث ىهو « ةيديؤملا سلاحا هتافنصم مهأو 417١ ةنس ىوت ىتح اماع ١ ؤحن اهب

 رداقلا دبع دمحم روتكدلا رشنو « ةيهقفلاو ةيديقعلا لئاسملا نم ريثك ىلع لمتشتو ةيمطافلا ةديقعلا
 ىف هانلق ام انه ديعنو . مهاربإ نب ٌحاح ةعنص نم سلاجملا هذه اصخلم ةرهاقلا ىف رصانلا دبع

 ءرصم ىف ةبيرغ تلظ « هقف ريغو هقف نم اهب لصتا ام لكو ةديقعلا هذه نأ نم لوألا لصفلا

 ] . ةفرطتملا ةيعيشلا ةلودلا كلت تهتنا ىتح اهنع نيدعتبم نوي رصملا لظو

 . لقعلا ةحار هباتك نازيملا ناسلو 4١6 / © ناكلخ نبا ناعنلا ف عجار 210(

 قيقحتي ةيدي ولا ةريسلا نيدلا ىف ديوؤملا ىف عجار () سابو / 7 نانحلا ةارمو 2/7 تارذشلو 55

  ةيمطافلا ةلا رصم بادأ ق هباتكو نيسح لماك دمحم .د بادا ىف ةمهلا باتك ةمدقمو ٠١5/4 ةرهازلا موجنلاو

 ١١١. . ه9 ص ظ . مالسإلا مئاعد باتكو ةمئألا عابتا |

 ةمدقمو "66 / '* ناملكو رب نيدلا ديمح ىف رظنا (؟)
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 اغيبط ناكف + هتان داشو هتاكرا مفرو هقفلا لوصأ ملع سسأ ىذلا وه ىعفاشلا نأ انب رمو
 : هيلع نيبكنم ةيعفاشلا ءاهقف نم نوريثك اناقلي نأو ملعلا اذه ىلع ةفكاع هدعب رصم لظت نا
 ملن نأ عيطتسن نلو . ةلبانحلاو ةيكلاملا ءاهقف ىلإ اضيأ لب « ةيفنحلا ءاهقف ىلإ مهنم كلذ ىرسو
 تاتك كلذ نم: 4 دولا هتك ضع ركن نكس كلاذلو ركل نادملا الع ف ابك اع
 وهو 717١ ةنس قوتملا 847 ةنسرصم ليزن ىدمالا نيدلا '''ئيسل ماكحألا لوضا ف ماكحإلا
 حرش هل رصتخم ةاحنلا نيب هركذ رم ىذلا بجاحلا نبالو . ملعلا اذه ىف عضو ام عورأو عمجأ نم
 لوصحملا باتكل ريبك حرش 784 ةس قوتملا هدعب قنايفصألا ةيدلا 2" سمشلو>«:ازاركتو ارارغ
 عيدب باتك ةيعفاشلا ءاهقف ى روك ذملا ىكبسلا نيدلا ءاهبلو . ىزارلا نيدلا رخفل لوصألا 8 ف

 عماوجلا عمج هام لوصألا ف

 نم اهيتأي ام ىلع امئاد دمتعت تناك دقف افا لع رف لتس يعتد ريع ف انني
 ةلزنعملا نيب فقي ىذلا ىرعشألا بهذم بلغ نيدلا حالص دهع ذنم هنأ ظحالي هنأ ريغ ١ جراخلا
 ناطلسلا نإق دئاقعلا امأو ١» : رصم لها بهاذم نع ثيدحلا ىف ىزيرقملا لوقي ء ةنسلا لهاو

 كلذ طرشو .. ىرعشألا ليعامسإ نب ىلع نسحلا ىبأ خيشلا ةديقع ىلع ةفاكلا لمح نيدلا حالص
 ةسردملاو ةفارقلا نم ىعفاشلا ماماللا ربق راوجي ةيرصانلا ةسردملاك رصم رايدب ىتلا هفاقوأ ىف
 ديعس هاقناخو ةيحمقلاب ةفورعملا ةسردملاو صاعلا نب ورمع عماج ر راوجب ةيفي رشلاب تفرع ىبلا

 زاجحلا ضرأو ماشبلا دالبو رصم رايدب ىرعشألا ةديقع ىلع لاحلا رمتساف « ةرهاقلاب ءادعسلا

 ىرعشأ باتكر يكأ لعلو .2)«اهيلإ ىرعشألا ىأر ترموت نبا لاخدإل اضيأ برغملا دالبو نمباو
 ملعلا نع ىربك ثحابم هيفو افنآ روك ذملا ىدمآلا نيدلا فيسل راكفألا راكبأ باتكر صم ىف فلأ
 أطشان ىرعشألا بهذم ىلع مالكلا معا ى فيلأتل لظيو . داعملاو تاوبنلاو مولعملا ماسقأو رظنلاو

 .. نيينامعلا نمز ةياهن ىبح

 تارذشلاو "84 / 2 ربعلاو 047/١ ىطويسلاو ٠١4 ىكبسلاو 7947/7 ناكلخ نبا ىدمألا ىف رظتا 21(

 نانحلا ةارمو 867/7 تايفولا تاوفو 0 تارذشلاو ١74 / © ربعلاو 041١/١ ىطويسلاو 4
 . ١8/15 / لادتعالا نازيمو ٠١م4 / #5 نازيملا ناو

 . 7/4/5 ىزيرقملا ططخ (“9) ْ . 786 / 5 ةرهازلا موجنلاو 06/1

 ىكبسلا ىئاهفصألا نيدلا سمش ىف عجار (17)



 أهم١

 ظ خيراتلا

 : هناولا عيمج ىف تبتك دقو ؛ ةرجهلل ثلاثلا نرقلا علاطم ذنم خيراتلا ةباتك فرصم تطشن

 . نيفلتخما اهماكحو اهطود خيرات صاخلا خيراتلا ىفو « ةيبرعلا لودلا خيرات وأ ماعلا خيراتلا ىف

 فنص لك نم ءاملعلا خيراتو لاجرلا خيراتو . ةيردنكساالاو ةرهاقلا ةصاخو ندملا خيرات قو

 . عساو طاشن كلذ لك ىف اهو . ةريسلا ةباتكب تينع كلذ بناجيو . ءابدألاو ءارعشلا خيراتو

 ] . نورقلا رم ىلع هبقعتن نا ريخلا نم لعلو

 مانعه نيد :(11نيعلا هر رعلا» ةريصلا .. ةرعبولا :هقنلاقلا هرقل كا فلل: قمن قلبنا هلوأو
 اهوادتو ملاعلا اذه ىلإ اهئادهإ لضف رصملو « ىمالسإلا ملاعلا اهترهش تقّبط دقو 7١4 ةنس قوتملأ

 باتك اهدعب اناقليو . ةيدمحملا ةريسلا وخرؤنم هيلإ عجري ردصم قئثوأ دعتل اهنإو « مويلا ىلإ هيف
 بتكيو .161 ةنس قوتملا مكحلادبع نب هللادبع نب نمحرلا ")دبعل برغملاو رصم حوتف

 . ةرهاقلاب ةعوبطم ىهو « زيزعلا دبع نيرمعل ةريس 75 ةئس ىفؤتملا مكحلا نب هللا دبع نب دمحم

 نب "”ديعس وه ىطبق خرؤم ىرجحهملا عبارلا نرقلا ىف نييرصملا نيخرؤملا نم اناقليو
 هلو 77/7 ةنس قوت ىتح هلغشي لظو 77١ ةنس ةيردنكسإلا كريرطب بصنم دلقت ىذلا قيرطبلا
 نعت: باوبآ ةتالثوأ تالاقم»كذلف نإ ةعيضا ىأ با لوقيو: هرهوللا مظن هامس خيرات

 كولملاو ءافلخلا خي راوت نع ةلاقم وأ بابو . مهدايعأو مهحيراتومهراطفإو مهموصو ىراصنلا

 ديعس باتكو . مهتايالو ىف ىرج امو مهلاوحأو ةكراطبلا خيرات نع باب وأ ةلاقمو « نيمدقتملا

 ظ . 857/5 ىبهذلل ١1/07 /  ناكلخ نبا ىف ماشه نب كلملا دبع رظنا )١(

 ©6140 ص ةعبيصأ ىلأ نبا ىف قيرطبلا نبا رظنا (*) . هتمدقم : فقألا ضورلا ىمسملا ىليهسلل هتريس حرشو
 (ةيبرعلا ةعبطلا ) نالكوربو ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو 2 ةاورلا هابنإو 0١/١ ىطويسلاو 7/4/١ ىبهذلا ربعو

 ىف قيرطبلا نبا باتك عبط دقو عجارم نم امهب امو // / * ظ . 7

 ى نزور هليذ رشنو توريب ىف نويعوسيلا هرشنو دروفسكأ 0 #مه /#م ناكليخ نبا ىف نمحرلادبع عجار (؟)
 . ىضاملا نرقلا ىف دارجتنيل نازيملاو نوحرف نبال جابيدلاو هو ع١ ىطويسلاو
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 ديعس نب ىبحي باتكلا اذه ىلع لّيذو . ةيبرعلا مهباعيتساو ذئنيح طبقلا برعت ىلإ ةيوق ةراشإ
 ةنس ةيك اطنا لزن دق ناكو 6 ةنس ىبح 75 ةنس نم اهيف خرأ ةلثكتب ىكاطنألا  4٠7اهم دجوو

 رابخأ ىلإ همض ام ةبقحلا كلت ىف ةينيطنطسقلاو ةيكاطنأ ةكراطبو ةيطنزيبلا ةلودلا نع قئاثولا نم
 قيرطبلا نب ديعس رصاعي ناكو . ةيمطافلاو ةيسابعلا نيتلودلا رابخأو ةيردنكسإلا ةكراطب

 ةنس قوتملا ةيادلا نب فسوي نب "7دمحأ  "4٠نبا نمضو « نولوط نب دمحأ ةريس باتك هلو

 امف ىولبلا دمتعا هيلعو « ةريسلا هذه رثكأ - طاطسفلاب صاخلا مسقلا - برغملا هباتك ىف ديعس

 ةسايسلا ىف باتكو « دوقفم ءابطألا رابخأ ىف باتك اضيأ ةيادلا نبالو . هلاو نولوط نبا نع هبتك

 هرصاعي ناكو .« ةافاكملاو هباتكل رثنلا نع انئثدح ىف ضرعنسو « توريب ىف رشن

 اباتك : نيباتك مجارتلا ف عضو دقو 407 ةنس ىوتملا فدصلا سنوي نب دمحأ نب ") نمحرلا دبع

 هركذ هل ثلاث باتك لثم نادوقفم امهو ءرصم ىلع نيدراولا ءابرغلا نع اًباتكو رصم ءاملع نع

 ةنس قوتملا ىدنكلا فسوي نب "”دمحمب قتلنو . ديعصلا خيرات فوهو « نونظلا فشك بحاص
 ٠ه" امهو « تسيج امهرشن « اهتاضق كلذكو "ه ةنس ىتح اهؤارمأ وأ رصم ةالو : ناباتك هلو

 ةنس ىفوتملا ميهاربإ نب نسح ا قالوز (؟7 نباب نييمطافلا نمز لئاوأ ىف قتلنو . ناسيفن ناباتك 4"
 مسق : برغملا باتك ىف ديعس نبا هرثكاب ظفتحا ءديشخإلا جغط نب دمحم ةريس باتك هلو
 «نينسلا خيراتوزيزعلاةريسوزعملاةريسورهوج ةريس- تدقفو -اضياهل تناكو . طاطسفلا

 هدعب اناّقليو . ئرصملا هيوبيسرابخأ باتكدل عبطو ىدنكللةاضقلا باتكوةالولا باتكلةلكتو

 سنوي نبا خيرات ىلع ليذ هلو 415 ةنس ىفوتملا ىمرضحلا ىلع نب " ىبحي مساقلا وبأ ناحطلا

 ىبح رصم ءافلخ خيرات ف تاتكتفلو هرصاعم نيسحلا نب ريحا فران ذورلا اناقلي اك . قدفصلا

 هامس مكاحلا نمز ٠ ارارم برغملا هباتك نم ةرهاقلا مسق ىف هنع ديعس نبا لقنيو ؛ ءابدألا ركشلب «

 لصفلا ىف ةأفاكملا هباتك ىف ةيادلا نبا رحاصم رظنا )١(

 . باتكلا اذنه نم سماخلا

 هو 2 ”ه١1/١ ىطويسلا قل سنوي نبأ عجار 2250(

 575/١ تايفولا تاوفو ”7/“ ناكلخت نباو

 . 776/17 ىبهذلا ريعو ا/ه / ” تارذشلاو

 فراعملا ةرئادو 007 / ١ ىطويسلا ىدنكلا ىف رظنا (")
 . 7/57 نالكوريو . ةيمالسإؤلا

 ناكلخ نباو 087 / ١ ىطويسلا ف قالوز نبارظنا ( 5 )

 . 1١91/17 نازيملا ناسلو

 رظناو 37/7 ناكلخ نبا ىف ناحطلا رظنا (0)

 . م84 5١/ نالكورب

 مسق ) ديعس نبال برغملا ف ىرابذورلا عجازر ()

 . ”"7 ص ( ةرهاقلا



 ٠ 6؟ ١

 .ريمألا © ىحيبسملا ناحطلاو وه هرصاعي ناكو . مكاحلا رابخأ نم هركذ اف دمتعا هيلعو

 ةنس قوتملا هللا ديبع نب دمحم كلملا زعراتخملا ظ  » 47١ةمجرت :برغملا ىف ديعس نبا هل مجرت دقو

 امس « نييمطافلا اهئافلخو اهتالوو رصم نع ريبكلا هخيرات اهمهأو . ةريثكلا هتافنصم اهيف ركذ ةيفاض
 اهّلح نم ريسو راثآلاو عاقبلا نم اهب امو اهبئارغو اهفئارطو اهبئاجعو اهلئاضفو رصم رابخأ باتك»
 ةريغص ةعطق باتكلا ةئيه هنم ترشن دقو « نينمؤملا ريمأ ءابآ ءافلخلا ةمئألاو ءارمألاو ةالولا نم

 6و 414 ىتنس خرؤت  4١لاجر دحأ ىلقصلا رذوج ةريس : نييمطافلا مايإ ناتريس اناقلتو . ةرجهلل

 ديؤملل ةيديؤملا ةريسلا اهنم مهأو  ةروشنم ىهو ءرصم ىلع اهئاليتسا لبق ةيمطافلا ةلودلا

 ةنس ىبح 4179 ةنس نم هتايح نع ثدحتي اهبفو « هركذ راملا نيبمطافلا ةاعد ويب ىزاريشلا

  6ةيملعلا هتارظانمو هلئاسر ضعب ركذيو .

 ةنس ىفوتملا فريصلا بجنم نب "') ىلع نييمطافلا نمز ىف نيخرؤملا مهأ نمو  88٠باتك هلو
 ىحناطبلا ىمطافلا ريزولل هفلا ةرازولا لان نم ىلإ ةراشرإلا هامس نييمطافلا ءارزو .

 نانجبلا نانج » هامس رصم ءارعش ىف باتك 857 ةنس ىفوتملا ىلع نب دمحأ ريبزلا نب "”ديشرللو

 ديعس نبا دمتعا هيلعو ىمطافلا رعشلا نع فلأ باتك مهأ وهو 064 ةنس هفلأ « ناهذألا ضايرو

 هفنصم نم ةرهاقلاو طاطسفلا ىأزج ىف ٠» .ىف دجن كلذ بناجيو . همجارت نم ريثك ىف « برغملا

 ىسلدفألا زيزعلا دبع نب ةيفأل « ةيرصملا ةلاسرلا » لثم ةيعرف تافنصم نييمطافلا نمز رخاوأ
 ءارعش ىف سيلجلا ىضاقلل فسم كلذ نمو . نييسلدخألا ىف هدادعو « تلصلا ىبأ مساب فورعملا

 قتلنو . 07© ةنس ةماسأ ىنب حئادم ىف اهفلأ نسح نب ىبحي رج نبتال ةلاسرو ؛ ا عئالط

 ىف اباتك (هه517-ههه) دضاعلا ةفيلخلا ريزو رّواشل فلأ ىذلا دعس نب (؟” دمحم ىطرقلاب

 طاطسفلا ىمسق 2 ةريثك تافطتقم ديعس نبا لقن هنعو . فورعم ريغ هتافو خيراتو ءرصم خيرات

 رابخأ ىف ءافرظلا ةفحت هلو ىحْؤُرلا رورسلا ىلأ نب ىلع هرصاعي ناكو .:برغملا :هباتك نم ةرهاقلاو

 ةنس ىفوتملا ىمطافلا هللا نيد زاّرعال رهاظلا ىلإ ءافلخلاو ءايبفألا ١ ةيردنكصإلاب هفلأ هنأ نَظَيو

 ءايدألا مجعمو ١ / ١7١ ناكل نبا ديشرلا ىف رظنا 220 ( طاطسفلا مسق) برغملا ىحبسملا ىف رظنا )١(

 ٠٠١/١ رصم مسق ةديرخلاو ه؟ ديعسلا علاطلاو ه١ / 4 844/١ ىطويسلاو 77/14 ناكلخ نباو 515 ص

 . 84٠/1١ ىطويسلاو 1507/5 تازذشلاو تارذشلاو ١84/5 ربعلاو 7/14 ىدفصلل قاولاو

 . 787 ص طاطسفلا مسق برغملا ىطرقلا ىف رظنا (4) . 77١/4 ةرهازلا موجنلاو ؟6١/ ''

 . 1١98 ص ىف بجنم نبأ ةمجرت رداصم عجار (1؟)
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 مصعتسملا ىلإ ةيناث ةلمكتو نييمطافلا ءافلخلا رخآ دضاعلا ىلإ ةلمكت عم ةرهاقلا ىف عبطو 819/ ةنس

 ا هن

 نع باتك هلو . ىنمرألا حلاص ىبأب قتلن نييبويألا دهع لئاوأو نيبمطافلا نمز رخاوأ ىفو

 قق هنم لوألا ءزخلا رشن 0855 ةنس هفيلأت ادتيا دالبلا نم امهرواحجن امو رصمع ةريدألاو سئانكلا

 رفسلا مجعم هلو هركذ راملا نلّسلا رهاط وبأ نييويألا نمز ىف اناقليو . 14845 ةنس دروفسكأ

 ققلُي امم « مهخويشل ءاملعلا ةمجرت رثكت ذإ ؛ دعب امف مجاعملا هذه رئاكتتو . مهيقل نمو هخويشل

 ةدببا نب نيم ةانلا تيرشلا هرضاعتق اكو مهدوهعل ةيفاقثلا ةكرح ا ىلع ةريثك ءاوضأ

 : ةتادمالا جاتو نييبلاطلا تاّقبط تناك هلو 22م4 ةنس قوتملا 3 ئيسحلا ' ىناوجلا

 بئاجعو رومألا عئاقوو روحبلا رهاوج باتك 705 ةنس لبق .هابش فيصو نب ميهاربإ بتكو

 ىف ةعطقنملا لودلا باتك 57 ةنس قوتملا ىدزألا رفاظ نب ىلعلو . ةيرصملا رايدلا رابخأو روهدلا

 25 هر ةنس ىبح نييسابعلاو نييمطافلاو نييديشخإالاو نيينولوطلا خ خيرات رك دب قواك هلع ةقيرا

 ريكاو ناسا ءامسا ةفرمع لق لاكلا تاكل تاو اقام ىنغلا دبع ظفاحلا ركذ انب'ّرمو

 ىلع ةاورلا هابنإ باتك هلو 545 ةنس قوتملا فسوي نب ىلع "7 ىطفقلا نييبويألا نمز لاجرلل خرؤم
 رابخأب ءاملعلا رابخإ باتك اضيأ هلو ناعؤبطم امهو . ءارعشلا نم نيدمحملا باتكو ةاحنلا هابنأ

 جزبيل ُْق عبط ( ءاكحلا خي رات ١ هرصتخم ىمسو هل رصاعملا لع نب دمح فزوزلا هرصتخا . ءاكحلا

 . ءزحلا اذه شماوه ىف ثوثبم وهو « ةرهاقلاو
 مجارتلا خيراتو صاخلاو ماعلا خيراتلا ةباتك رهدزت مهدهع ىو كيلاملا نمز ىلإ ىضمنو

 مراكملا نخل نيريسيلا ىلإ نب (هللا دبعوأ) سيج رج وهو ءديمعلا : ني" نكمل اناقليو ءريسلاو

 ماع خيرات وهو كرابملا عومجما باتك هلو 577 ةنس قشمدب قوتملاو 50” ةنس ةرهاقلاب دولوملا

 تعال لودر نسال مضار و ع لوسرلا ىلإ قلخلا ةيادب نم لوألا مسقلا : نيمسق ىف ملاعلل

 ىلإ مجرُتو داليملل 1578 ةنس نديل ىف ىلرعلا لصألا عم عبطو ةينيتاللا ىلإ لقن دقو

 . نيدلا جات ؟؟”رسيم نبا هرصاعي ناكو . سيراب ىف عبطو ةيسنرفلا ىلإ مث ندنل ىف عبطو ةيزيلحتألا

 ىحّسمملا تاتكل ةلكت وأ ليذ وهو رصم خيرات فنصم "1ل/ا/ ةنس قونملا فسوي نب ىلع نب دمحم

 . 884/١ ىطويسلو ١١9/١ (رصم منسق ) ةديرخلا ىناوجلا ىف رظنا )١(

 فوراعملا ةرئادو ١54 /5 نالكورب ىف نيكملا رظنا () . 1/4/8 نازيملا ناسلو

 . ةيمالسإولا علاطلاو واله / 16 ءابدألا مجعم قى ىطفقلا رظنا (؟)

 94١0/5. ناملكورب ىف رسيم نبا رظنا (4) تايفولا تاوفو 770/85 تازذشلاو 77 ص ديعسلا



 ١ هه

 ى ةيردلا دوقعلا اهامس ةيحيرات ةديصق "108 ةنس قوتملا رازحلا مساب كروم رعاشللو .ركذلا فنا

 ١ نيالو . ةرضاحملا نسح هباتك ىف ىطويسلا اه ظفتحا سربيب رهاظلا كلملا ىتح ةيرصملا ءارمألا
 كولم خيرات ىلع لمتشي ماعلا خيراتلا ىف باتك 58١ ةنس قوتملا سرطب ركش ىلأ ىطبقلا بهارلا
 نويعوسيلا هب ىتعو 1181 ةنس ةينيتاللا لإ مجرت 10١ ةنس ىلإ ءارمألاو ءافلخلاو ةكراطبلاو مورلا
 مهقثواو مجارتلا تانك ربك :ناكليخ 7"! نا انهنزك ذب نأ اني ىرحو . ١9407 ةنس هورشنو توريب
 هباتك فيلأت أدب اهيفو ةرهاقلاب ةليوط تارتف ماقأ هنكلو . لصوملاب أشن اقحو 58١ ةنس ىوتملا
 رهاظلا دبع نب نيدلا " ىبحم .اناقليو . 597 ةنس اهب همتأو 78 4 ةنس ا تافووا# سيقنلا
 ةريس ق روصعلاو مايألا تفي نشا د: ماب « نووالق ناطلسلا ىف ةسيفن ةريس هلو 547 ةنس قوتملا

 ف ةثلاث ةريسو سربيب رهاظلا ناطلسلا ىف ةريس اضيأ هلو ٠ ةروشنم ىهو نووالق رولا كلملا

 . ةرهاقلا ططخ هل انقبأو «ء نووالق نب ليلخ فرشألا

 ةديز هلو 770 ةنس ىوتملا ىروصنملا سربيب نيدلا نكر '*””راداودلاب نماثلا نرقلا ىف ىتتلنو
 ىف نينسلا ىلع بترم 774 ةنس ىتح ةيمالسإلا ةلودلل ماع خيرات وهو . ةرجهملا خيرات نم ةركفلا
 ىريونلا هرصاعي ناكو . هئازجأ ضعبل تاروصم ةرهاقلا ةعماج ةبتكم ىو . ادلحم رشع دحا

 ةلوطم ةيوبن ةريس اهبو ٠ برألا ةياهن ىربكلا هتعوسوم ىلإ نيزيشم نييفارغحلا نيب هنع انثدحت ىذلا

 كلاسم هتعوسومو ىرمعلا هللا للضف نبأ ىلإ اضيأ كانه انرشاو . ةيمالسإلا ةلودلل ماع خيراتو

 ءارعشلاو فنص لك نم ءاملعلاو ءاهقفلاو ءابطألا مجارتل ةمخض تادلحم اهبو ٠ راصبألا
 قوتملا سانلا ديس (* نبا ظفاحلاب قتلنو . هعيمج ىبرعلا حلاعلا ف لب اهدحو رصم ىف ال باتكلاو

 ةمهم ةفاضإ اهمو . ءريسلاو لئامشلاو ىزاغملا نونف ف رثألا نويع » : ةيوبنلا هتريسو 714 ةلس

 ثيدحلا بتك ىلع ةعجارملا كلذ ىلإ فيضت لب . ماشه نبا ةريسك ةريسلا بتك ىف امب ىنتكت ال ذإ
 علاطلا فئصم 744 ةنس ىفوتملا بلعث نب رفعج 20 ىوفوالا اناقليو . ىراخيلا حيحص نثم

 علاه 3١/ ىطويسلا سانلا ديس نبا ىف عجار (9) .31457/5 ناملكورب ىف بهارلا نبا رظنا )١1(
 تاقبطو 767/1 موجنلاو 549 / ؟ علاطلا ردبلاو © ءزحلا ىف هرابخأو ناكلخ نبا ةمجرت رداصم رظنا )7١(

 ىكبسلاو 4 ةنماكلا رردلاو مم١5/1 ءارقلا 0 . قارعلا مسقب ةلسلسلا هذه نم سماخلا
 .4 ىف رهاظلا دبع نب نيدلا ىبح ةمجرت رداصم عجار (؟)
 تارذشلاو طرا ىوفداإلا ىف عجار (1) ©4١8. صا
 املاإا علاطلا ردبلاو /7 / " ةنماكلا رردلاو 5*٠ تارذشلاو 49 / < ةنماكلا رردلا راداودلا ىف رظنا (4)

 ةيمالسؤلا فاراعلا ةرثادو _وى/ 5
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 ىلع ليذ هلو ىطبقلا لئاضفلا ىلأ نب لضفملا هرصاعي ناكو . ديعصلا ءابجن ءامسأل عماجلا ديعسلا

 لمشيو « ديمعلا نبا خيرات دعي امف ديرفلا ردلاو ديدسلا جبنلاو مساب ديمعلا نب نيكملا خيرات

 ةيردنكسإلا ةكراطب . خيراتو نووالق نب رصانلا ىلإ سد رهاظلا .زم كيلاملا نيطالس خيرات

 قتلنو . كيلاملا ' 2 نيطالسب صاخلا مسقلا هنم رشن « راتتلا خيراتو دنهلو نملا ىف نيملسملاو

 ) مساقلا ىبأ ة ةريس مسدابلا رهزلا » ميسا ةيوبن ةريس هلو « نيثدحم ا نيب هركذ راملا ىاطلُغُم ظفاحلاب

 . ةيرصملا بتكلا راد ىف ةطوطخم اهنمو

 تاقبط » سيفنلا هباتك هلو « ةيعفاشلا ءاهقف نيب هانركذ ىذلا ىكبسلا نيدلا ءاهب اناقليو

 ةيروهمجلا باتكب قتلي وهو «معنلاديعم» هباتك ىف عمتجملاب خيراتلا لصي هارنو .8ةيعفاشلا

 ةيسايسلا ةايحلل ناضرعي امنإ ناباتكلاو ٠ ىبارافلل ةلضافلا ةنيدملا لهأ ءارآ باتكو نوطالفأل

 عمتجا ف ةهجولا سفن ٠ معنلا ديعم ١ ف هجتي ىكبسلاو « ايلاثم اضرع ةنيدملا ىف ةيعاّجالاو

 « لاثملا نيبو هنيب الباقم عقاولا ريوصت ىلإ دمعي لب « كلذب ىنتكي الو « ةيلاثمملا روصيف « ىرصملا

 نم : ارصنع رشع ىثاو ةئام هدنع غلبت ىهو « عمتحملا رصانع ضرعتسا كلذ ىلإ لصي ىكلو

 ءاملعلاو ةاضقلاو قاوسألاو بئارضلا ىلع نيمناقلاو شيحلا ذاوقو ةلودلا ىظومو هباونو ناطلسلا

 ةعارزلاو ديصلا باحصأو نيقارولاو بيتاتكلا' ىملعمو بتكلا ةنزخو ةيفوصلاو ظاعولاو

 لويخلا تالبطصإ ىلع نيمئاقلاو نيباوبلا ىتحو « ةفلتخما فرحلا باحصأو ةراجتلاو ةعانصلاو

 . ةيلاثم ةروص نم هيلع نوكت نا ىغبني امو اهعقاوب مهن ايح ضرعتسي ءالؤه لك . نيداحشلاو

 . ةلضاف ةئيه نم هيلع نوكي نأ ىغبني امو هنياء» لكب ىرصملا عمتجملا ممر كلذبو

 ةنس قوتملا ممحرلا دبع نب دمحم نيدلا رصان تارفلا "نبا عساتلا نرقلا علاطم ىف اناقليو

 ناكو . ادلح نيرمشع ىف ناكو 807 ةنس ةياهن هيف غلب « كولملاو لودلا خيرات » باتك هلو ٠07

 هلو 609 ةنس قوتملاو نييفارغحلا نيب روكذملا دمحم نب مههاربإ نيدلا مراص (7قاققد نبا هرصاعي

 ني ءزجلا هنم زرلوف رشن دقو : ةنيدمب هنم ءزج لك صخ . راصمألا دقع تاطساول راصتنالا اتك

 ةهزن باتكر صم خيرات ىف هلو ؛ ةقوملا مجارت ىف باتك هلو « ةيردنكسإلاو ةرهاقلاب نيصاخلا

 ةريس هيف هلو قوقرب ناطلنلا تس انو ةنس ىبح رصم ماكحل خيراتو ادلحم ر شع ىلا ىف مانألا
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 تارذشلاو 083 / ١ ىطويسلا ىف ىقاقد نبا رظنا (8) ١45/5. ناملكورب )١(

 . ١16/1 .عماللا ءوضلاو 68٠١ / ا ءوضلاو 885/1١ ىطويسلا ىف تارفلا نبأ رظنا ىر

 .هار/م عماللا ْ



 ١ ها/

 دقو . نيطالسلا ريس ةباتكر صعلا اذه ىف رثكتو « قوقرب رهاظلا كلملا ةريس ىف رهاوجلا دقع » اهامس

 لفاح ىخيرات لجس وهو « ىشعألا حبص هباتكو 87١ ةنس ىفوتملا ىدنشقلقلا نييفارغجلا نيب انركذ
 ةقارطع ةئلغف:ةثا بناجم روصعلا رم ىلع ينرعلا ماعلا ْق ماكحلا تابتاكم نع ةسيفن تايرلعف

 .ةفاكع .تافتيشم» لوم قفتاز

 « ططخلا » هباتك ىلإ ةراشإالا عم قيفارتشلا نيب هركذ رم دقو 8468 ةنس وتلا ىزيرقملاب قتلنو

 اهراثاو ةرهاقلا نع ثيدحلا ىف ضيفيو ءرصمل - انفلسأ انك - ةيعيبطلا ةئيبلا نع ثدحتي هيفو

 ةكرح نم اهب ناك امو اهبتك نئازخو اهعناصمو اهتاتسرامو اهتاماحو اهسرادمو اهدجاسمو اهئايحأو

 اهحيراتب ىركفلا رصم خيرات باتكلا ىف قتلي كلذبو .'اهتلظأ ىلا لودلا نع ثدحتيو . ةيملع

 ةيلقعو ةيعاّمجا ةسارد ىلإ خيراتلا ىزيرقملا لوح ذإ . ىراضحلاو ىحورلاو ىعاّتجالاو ىبسايسلا

 فلتخا ام لكو ةيفوصلا مهتعزنو مهتشيعم ىوتسمو مهديلاقتو ناكسلا ثاداع ريوصت عم ةيسايسو
 عامسألا عاتمإ » مساب تادلحم ةتس ىف ةيوبن ةريس هلو . ةايح ا روص نم ةرهاقلاو رصم لهأ ىلع

 ى افلخلا نييمطافلا رابخاب افنحلا ظاعتا هلو « عاتملو ةدفحلاو لاوعألاو ءاسنالا نم لوسرلل امب

 تورط لع هنتر ابن اعاو رغم ةارمأ مجارت ىف ىنقملا باتكو عوبطم وهو ةيمطافلا ةلودلا خيرات

 ررد باتكو 854 - هالال ةنس نم رصم :خيرات ىف كولملا لود ةفرعمل كولسلا باتكو « ةيدجبنألا

 تارعألا نم رصم ضرأب اع بارعالاو نايبلا باتكو « ةديفملا نايعألا مجارت فق ةديرفلا روصعل

 . نيثدحما نيب هركذ رم ىذلا 0 '”رجح نبا هرصاعي ناكو . ةسيفن ةيخيرا بتك نم كلذريغ ىلإ

 ةاضق نع رص/الا عفر باتكو ةباحصلا مجارت ىف ةباصإلا باتك هلو . مجارتلا ىف فيلاتلاب ىنعو

 ف ةنماكلا رردلا باتكو نازيملا ناسل ٍباتكو ادلحم رشع ىنثا ىف بيذهتلا بيذبت باتكو رصم
 نيالا وقنو دل ءانأب رمخلا كابا كلور ةطوطب بتكلا هذه لكو . ةنماثلا ةئاملا نايعأ

 ] 00 . هعبطب ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا

 سيفنلا هباتك هلو 2474 ةنس قوتملا ىِدْرَب "' ىرْعَت نب فسوي نيدلا لاج نساحماوبأ اناقليو

 اهيف تاءاضأو صاعلا نبورمع اهلخد ذنم رصمل هيف خرؤي « ةرهاقلاو رصم كولم ىف ةرهازلا موجنلا ٠

 .مقر ٠١ ج عماللا ءوضلا ىف ىدرب ىرغت نبا رظنا (؟) تاريذشلاو ا ١ ىطويسلا ىف رجح نبا رظنا )١(2

  ةمدقمو "81/5 ملاطلا ردبلاو ١17/17" تارذشلاو ةيهبلا دئاوفلاو 8 مقر 1 ج عماللا ءوضلاو 107/77١

 ةرئادو ةيرصملا بتكلا راد عبط ةرهأرزلا موجنلا هباتك رصم ىف نوخرؤملاو م// ١ علاطلا ردبلاو ٠٠١ ص ىونكلل

 . 5١ ص ةدايزو « نساحلا ىلأ يق“ ةيمالسإالا فراعملا ةدايز  فطصم دمحم .. ىداليملا رشع سماخلا نرفلا ىف

 ص١7 .



 ١هملا

 لاو لك تاونسل مدقي ةداعو . تاونسلا ىلع خيرات وهو 4177 ةنس ىتح فينحلا نيدلا راونأ
 لخادي امو ةمهم ثادحأ نم هيف عقو امو همكح نع ةماع ةملكب ناطلس وأ مكاحوأ ةفيلخ وأ

 , اهدحو رصمل خرؤي ال هيف وهو . ةيملعلا ىحاونلاب ماّيهنالا عم ةيعاّجتالا نوئشلا ضعب نم هنمز

 ىف ءابدألاو ءاملعلاو ءارقألا تايفو ةنس لك عمو « ةيبرعلا لودلا خيرات امئاد اهتاونس عم ركذي لب

 اهب عاطتسا ةذف ةيلقع هل تناكو . اهيحانم عيمج ىف ةيبرعلا ةايحلا ريوصت عم اضيأو « ىبرعلا ملاعلا
 ةيبدألا فئارطلا نم ريثك قوس عم ةيبرعلا ناطوألاو .هنطو ىف ةيسايسلا ثادحسألا زربي نأ

 هباتك اهمهأ هبناحي ةفلتخم ةيخيرات تافنصم هلو . ادلحم رشع ةتس ىف عوبطم باتكلاو . ةيعاّمجتالاو

 وحن لمشيو « همايأ ىتح 544 ةنس نم اوفوت نيذلا لاجرلا ريهاشمل سيفن مجعم وهو ىفاصلا لبنملا
 قارعلا لهأ نم مهورصاع نمو ةدملا كلت ىف ماشلاو رصم ىف اوشاع نمل ةمجرت فالآ ةثالث
 داوقلاو ءارزولاو ءارهألاو نيطالسلاو كولملا نم سلدفألاو برغملا دالبو راتتلاو نملاو زاجحلاو

 . مهريغو نهلا بابرأو راجتلاو نيسدنهملاو ءابطألاو نيخرؤملاو ءارعشلاو باتكلاو ءاملعلاو

 . نيدلحم ىف روشنم وهو ىفاصلا لبملا ىلع ىفاشلا ليلدلا مساب ارصتخم هل عنصو
 ى اباتك هل نأ ىلإ كانه انرشا دقو . فانحألا نيب هركذ رم ىذلا اغبولطق نبا هرصاعي ناكو

 نيدلا )7 سمشب قتلنو . ءزجلا اذه شماوه ىف ثوثبم وهو « مجارتلا جات » هام ةيفنحلا مجارت

 عساتلا نرقلا نايعأ ىف عماللا ءوضلا باتك هلو 407 ةنس ىوتملا نمحرلا دبع نب دمحم ىواخسلا
 دك هلو « ثيدح نم انفلسا اهف ارارم هيلإ اندع دقو « نرقلا اذه مجارتل عيدب مجعم وهو

 رجح نبا ىناثلا هذاتسأ باتكل رخآ ليذو « ىزيرقملا هذاتسأال كولملا لود ةفرعمل كولسلا باتك

 . هتايح ةمجرتب هصخ دقو ءرصم ةاضق نع رصإالا عفر

 « خيراتلا مذ نمل طيف نالعإلا ٠ : هباتكب ميظعلا ىخيراتلا طاشنلا اذه ىواخسلا جوتيو

 نع عافد هناب ىحخوي باتكلا مساو . ىبرعلا ىمالسرالا خيراتلا ملع عضول ةعئار ةلواحم وهو
 , ناسنوالاو نامزلا هناو هعوضوم نايبو احالطصاو ةغل خيراتلا ةملك ىبعم نايبب ادب دقو « خيراتلا

 عفدي امب ةيسايسلا نوئشلا اضيأو ةيداصتقالا نوئشلاو ةيقلخلاو ةينيدلا ةببرتلا ىف هدئاوف روصي ذخأو
 ةيعاّمجالا نوئشلا لثملبو «٠ شيحلا نوئش ريبدت نم داوقلاو ةيعرلا ىف لدعلا نم ماكحلا هيلإ

 ىف رفوتي نأ ىغبني ال ليصفتلاب .ضرعيو . تاعمتحملا ف صقاونلاو تالاثكلا نم اهب لصتي امو

 رفاسلا رونلاو ١184 /7 ملاطلا ردبلاو ١9 / ه تارششلاو عماللا ءوضلا هباتك ةمدقم ىواخسلا ىف رظنأ )١(
 . "8 ص ةدايزل رصم قى نوخرؤملاو ١١ ص ىسورشيعلل ها" ١/ ىزغلل ةرئاسلا بكاوكلاو ١ مقر مج كلذكو



 ١68 ظ

 تايليئارسإلا ضفر هعم ىغبني امم رابخألا ىف قيقدتلاو ىرحتلاو ةلادعلا طورش نم خرؤملا

 ةيديقع بابسأل مهيداعي نم ةوادغ رعشتسي ال نأ خرؤملا ىلع ىغبني هنأ نايب ىف ليطيو .. ريطاسألاو
 ةعيشلا نيب كلذكو ةنسلا لهأو ةفوصتملا نيب فينعلا فالتخالا روصيو « ةيصخش وأ ةيبهذم وأ

 ةمنأ نم نيريثكو ةفوصتملا ىلع هتلاطتسال همجارت ىف ىهذلا ىلع ةمئاللاب ىحنْيُو . مهموصخو

 نأ ضي هنأ كسلا قف لقتيو . ةلثقلا ةديقفلا قفل مهتفلاخ ةرعاشألاو ل

 ةاورلاو تاياورلا ىف ىرحتلا ناب ىف ضيفيو . ىلبنح ىلع ءانثلاو ىرعشأ مذ همالكب ذخْؤي ال

 : ةسافنلاو ةعورلا غلاب باتكلاو . ةيخيراتلا مهتاباتكو نيخرؤملا دقن ىف ثيدحلا طسبيو

 هلو « ةيعفاشلا ءاهقفو نيثدحماو ةاحنلاو نيبوغللا نيب هركذ رم ىذلا ىطويسلا هرصاعي ناكو

 نة هير رفقا ةئاتظو , ىبهذلل ظافحلا تاقبط نم رصتخم وهو ظافحلا تاقبط

 نيطالسلاو ءافلخلا خيراتو . شماوهلا ف ثوثبم وهو ةرضاحما نسحو « ةاحنلاو نييوغللا تاقبط

 بلو « ىنطصملا ىدلاو ىف افنحلا كلاسمو « ىابتياق ناطلسلا نمز ىلإ قيدصلا ركب ىبأ دهع نم

 . ةروشنم بتكلا هذه لكو مسا فالآ ةعست وحن ىلع لمتشيو ريثألا نبال بابللا هيف بذه بابللا

 سايإ نباب كيلاملا نمز مّمْحيَو . ىوونلل ةريسو كلام مامإلل ةريس اهنم ىرخأ تافنصم اهءارو هلو
 روهزلا عئادب ١ هاعمم رصم نع لصفم خيرات هلو ؛« نييفارغح ا نيب هل انضرع ىذدلا دفا نب دم#

 ىابتياق نمز ىلإ لصو اذإ ىتح ءرصم خيرات راصتخاب هيف لوانتي وهو . روهدلا عئاقو ىف

 مهأ نمو «رهش لك تايفو ركذيل ىتح « ةعساو ةضافإ خيراتلا ف ضافأ (هو08- مال4)
 اهتاعانصو اهزونكل ببنو رامد نم اهب هوقحلا ام انيبم رصم نيناْعلا لالتخال هفصو هبتكام

 . ةعنص نيسمخ رصم نم اولطبأ مهنإ لوقيل ىتح « ةرهملا اهعانصو اهئالعو

 لبنز نبا مهدهع ىف هب قتلن خرؤم لوأو « نيينامعلا نمز ىف طاشنلا نم ةيقب خيراتلل لظتو .

 شيحلا ناويد ىف افظوم ناكو نييفارغجلا نيب هركذ رم دقو 45٠١ ةنس ىوتملا ىلع نب دمحأ لامرلا
 عم هكراعم كير . ميلس ناطلسلا دي ىلع ةسكارجلا نم اهذخأ وأ رصم حتف باتك هلو « ىنامهعلا

 ىنارعشلا باهولا دبع اناقليو . لوبناتسإ هتمصاع ىلإ هتدوعو ةرهاقلا فو ماشلا ىلاهش ىف ةسكارخلا

 ىف ىربكلا هتاقبط هلو . ىضاملا لصفلا ىف ةفوصتملا نع انثيدح ىف هب انمملا دقو 91777 ةنس قوتملا

 رشع ىداحلا نرقلا ىف اناقليو . ارارم ةعوبطم ىهو . هنمز ىتح نينسلارم ىلع ةيفوصلا مجارت

 بتك اهو دمحم نيدلا سمش هنباو قيدصلا دمحم ىركبلا رورسلا ىلأ نب نيدلا نيز ىرجملا
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 ةيردلا بكاوكلا هلو ٠١١ ةنس قوتملا ىوانملا فوءرلا ) دبع اههنم مهأو . نيينامعلا ىف ةفلتخم

 هام ثيدحلا مجعم ىف اباتكو ةيناطلسلا ماكحألا ىف اباتك فنصو « ةيفوصلا ةداسلا مجارت ىف

 رابخا فئاطل هلو ”#٠١ ةنس ىقوتملا ىطعملا دبع نب دمحم قاحسإلا هرصاعي ناكو .قئاقحلا زونك

 ىبلحلا نيدلا ”رونب قتلنو . عوبطم وهو « لودلا بابرأ نم رصم ىف فرصت نميف لوألا

 ةعوبطم ىهو « ةروهشملا ةيبلحلا ةيوبنلا ةريسلا هلو ٠١44 ةنس ىفوتملا رصمب دولوملا مههاربإ نب 34

 مَجْرَ اًبفألا ةناحير هلو ٠١8 ةنس قوتملا دمحم نب دمحأ ىجافخلا نيدلا "7س اهش اناقليو .أ

 ىف ةريثك بتك تفلأو . ارارم عوبطم وهو نيينامعلا مايأ رصمو زاجحلاو برغملاو ماشلا ا 9

 نيالا نينا نمت ةرخأب .قوتلاو ةاضنلا قبر ىوكتنلا ةايفلل ةيربلا ريخ ةرعش نب + ةيونلاةةزوسفلا

 ةنمزألا ىف ناك اك بتعز ىف - نيخرؤم ريغو نيخرؤم - ءاملعلل الئوم رصم تلظو . ٠٠١5 ةنس

 حفن ىباتك فلؤم ٠١4١ ةنس ىوتملا ىرقملا ذئنيح اهولزن نيذلا نيخرؤملا رابك نمو . ةقباسلا

 . نيتروهشملا نيتيسلدنألا نيتعوسوملا ضايرلا راهزأو بيطلا

 .ا175/87 0 ردبلاو 4١7/17 رثألا ةصالخ قى ىوانملا عجار )١(

 404 ص قى ىججافخلا ةمجرت رداصم رظنا () . "ها/ / ١ ملاطلا

 رثألا ةصالخ ىف ىبلحلا نيدلا رون معجار (؟)



 فما ائ/ارّصْلا

 ءارعشلاو رعشلا طاشن

 ١

 رصم برعت

 دنم ل اهم ناك دقف .٠ .ةفلتخم < يب :يتادعو تاغل ىمالسإلا ىبرعلا حتمنلا لبق رصمع ناك

 . ةلودلل ةيمسرلا ةغللا - نامورلا دهع ىو مهنامز ذنم - ةيقيرغإلا ةغللا تناكو « ةملاطبلا دهع
 نم لقنو « بطلاب نومتبي اوناكو ٠ ةريدألا ضعبو ةيردنكسإلا ىف نايرسلا ضعب اهب ناكو
 . نامور اهب ناكو . سقلا نورهأل بطلا ىف باتك زيزعلا دبع نب رمعل دعب اهف ةينايرسلا مهتغل
 ضعب 5 ناكو.. ةينيتالللا مهتغل اوملكتب نأ ىعيبطو . ىنامورلا لالتحاالا دونج نم تناك مهترتكو

 رصم ريهاج اعيمج رصانعلا كلت نم مهأو . ةيربعلا نوملكتي اوناكو ةيردنكسوالا ف ةصاخو دويملا
 توافتت تاجمل امل تناكو . ةيطبقلا | نوملكتي اوناكو ء هداوسو بعشلا ةماع_ مهو ٠ طبقلا نم

 ظ . ةيلبقلاو ةيرحبلا ةيرصملا نادلبلاو ملاقألا توافت

 شيحلا عم نامورلا اياقب تدرط دقف . نأش ىأ ةينيتالل دعي مل رصم برعلا لزن نأ درجمبو
 . لاوزلا ف تذخأو ةريدألا ىلإ ةيناي رسلا تزاحناو . اموزهم اروحدم دالبلا رداغ ىذلا ىطنزيبلا
 ىفو اهب نيفظوملا ةنسلا ىلع نيواودلا ىف ةيح تلظف ةيقيرغولا ةغللا اما . ةيربعلا تلحمضاو

 نيواودلا لقنب رصم ىلاو هللا دبع هاخأ كلما دبع نب ديلولا رمأ ذإ ة 00

 .نم امإ ربنا ةطتي لايق تالكألا تدير و ةرهتهاع تاع رسوم "7 ةنيرقلا ىلإ ةيئانويلا ند
 . ةيطبقلا قيرط نع انس ابو قرشا قيزنألا

 ةغل تناك ذإ ء دالبلا ىف ناسل لك ىلع ةرشتنم : ةيقيرغإلا ةغللا دعب تلظف ةيطبقلا ةغللا اما

 ةيمالسإلا رصم بدأ رظناو «٠ ةيبرعلاو ةينانويلا نيتغللاب نيواودلا لقت نأ هيفو 18١/١ ىزيرقملا ططخ )١(
 لماك دمحم روتكدلل ( ىبرعلا ركفلا راد رشن - ةالولا رصع ) نم ناك دقف أطخ وهو ةيبرعلا ىلإ ةيطبقلا نم ناك رصمب
 ١". ص نيسلح ١ ىتلا ىدربلا قاروأ كلذب دهشت ايك « ةيبرعلا ىلإ ةيقيرغالا
 ىلاولا نع ةرداص ىهو ةقرفتم عضاوم ىف نامهورج اهرشن

 ١كا١



 ١ك

 ىفوعرفلا ىبدألا ثارتلا نم ءىشب اهسفنل ظفتحت مل ذإ . ةفلختم تناك اهنأ ريغ . ىمويلا بطاختلا

 قو ىوغللا اهمجعم ىف ةبدحم ةريقف ةغل تلاحتساو . رعاشلا روءاتْنبو بئاكلا بتوح لاثمأ دنع

 نم ءىش اهيف سيل « '!ةفاج ةينيد تاباتك حتفلا نيح هلمحت تناكام لكو « ةينايبلا اهبيلاسأ

 ةكلم ذئنيح هيدل ناك نم ىتحو . هدعبو حتفلا ليبق وأ ىنامورلا دهعلا ف تبت « ناببلا ةعور

 ءارعش نم هريغل وأ سوريموهل ايكاحم ةينانويلاب هرعش مظني نأ رثآ طبقلا نم ةبصخ ةيرعش

 اهثارتو ةيبرعلا مامأ هب تبثت نأ عيطتست ىلدأ ثارت ةيطبقلل نكي مل هنأ كلذ ىنعمو . 2” نانويلا“

 . ماع دعب اماع طبقلا ةنسلاب رفظتو اهحستكت تذخأف . عيدبلا ىبدألا

 ى طبقلا نم نيريثك لوخدف اهلوأ امأ . رصم برعت ىلع ةعرسب نالمعي اذخأ نايوق نالماعو
 عيمج هل حبصي مهم ملسي نم نأ نم مهسوفن ىف رقتسا امو « ةيماسلا همئاعت نم اوأر امل مالسإلا

 ريثكل ىوق ثعاب كلذ ىف ناك» : رلتب لوقي . مهيلعام هيلعو نيملسمللام هلف حتافلا ىبرعلا قوقح

 مهتديمع ىطنزيبلا وأ ىنامورلا مك احلا سقوقملا نحط دقو امسال مالسإلا ىف لوخدلا ىلع مهم

 , قاطيال افسخ طبقلا اوماس نييطنزيبلا لقوأ نامورلا نأ فورعمو . 9« انحط ( ةيسكذوئرألا )

 ادالم طبقلل مالسإلا ناكف ءاراصتعا اهتاريخ نورصتعيو : ابل رصم تابيط نوني اوناكو

 « فينحلا هللا ا نولخدي اوذحاو . قاطيال ملظ نم مه نيصلخم برعلا 00 ائجلمو

 نم مهضعبو دونجلا نم مهضعب مورلا نم ريثك مالسإلا ىف لخد كلذكو » : الئاق رلتب ىضمبو

 ى طبقلا نم نيلخادلا ددع ديازت حتفلا دعب اينمز اطوش انعطق الكو. . ءرصم ىف مهنم ّلَح

 ء طبقلا نم ذدخؤت تناك ىتلا ةيزحلاب ةامسملا عافدلا ةبيرصض صقانت كلذ ىلع لدي «؛ مالسلا

 ةأرماالو ىبصالو خيش نم ذخؤت الف . حالسلا لمح ىلع نيرداقلا نم الإ ذخؤتال تناكو

 نمز اهرادقم ناكو «رانيد فصن تحبصأ امبرو «رانيد ىلع ديزت تناك القو ٠ بهارالو

 فالا ةسمخ ىلإ ةيواعم دهع ىف تصقنف ءرائيد فلأ فلآ رشع ىلا باطخلا نب رمع

 حتفلا نم لوألا ةرتفلا ف مالسإلا فى طبقلا نم ير لوح ىلع حوضوب لدي امم ء ©” فلأ

 نم ددع لظو . نيلاغم نكن مل مالمإلا ف ناكسلا فصن وحن لخد هنإ انلق ول ثيحم 2 يبرعلا

 )١( ص ةيمالسإلا رصم بدأ عجار (؟) ديرق دمحم ةمجرت رلتبل .رصملا برعلا ختف رظنا 4

 . #34 صرلتب (*) ةلاسري قحلملا طبقلا خيرات زجومو ه6 ص ديدح ىبأ

 . 988 ص ىنوقعيلل نادلبلا رظناو 408 ص رطب (4) 0 رصم بدأو ١68 ص ( لماك دارم ةعجارم ) ةعبارلا انيمرام
 ْ . " ص ةيمالسإلا
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 اماع نينامث وحن دعب زيزعلا دبع نب رمعل حيرش نب نايح ىلو اذإ ىتح نينسلا عم دايدزا ىف نوملسي .
 ضارتقا ىلإ تررطضا ىّتح « ةيزجلاب ٌرضأ دق مالسإلا نإ : رمع ىلإ بتكي هانيأر حتفلا نم
 نوملسي نم ىلع ةيزجلا قبي نأ ديري ناك هنأكو « ناؤيدلا لهأ ءاطع اهب تممتأ رانيد فلأ نبرشع

 الئاق ةجهللا ديدش اباتكر مع هيلإ بتكف . طبقلا نم : ١ كنتيلو دقو . كباتك ىنغلب دقف دعب امأ

 عضف كسار ىلع اطوس نيرشع كبرضب ىلوسر ترمأ دقو كفعضب فراع انأو رصم دنج
 هثعبي لو يداه ماسو هيلع هلل ىلص اًدمحم ثععب امنإ هللا نإف « كيأر هللا حبق ماسأ نمع ةيزجحلا

 لاوهألا عمجب ايباج ١ نولبقُي باطخلا نب رمع دهع ذنم طبقلا نيم ءالؤه لك ناكو .ع

 لمع امن برملا 5 ىوبنلا ثيدحلا ضعب راهظتساو ميركلا نارقلا تايا ضعب ظفح ىلع

 .رصم برعت ىلع حوصوب

 ايلإ ةيبرعلا لئابقلا تارجه وه ٠ءرصم بيرعت ىف ارطخ لماعلا اذه نع لقبال ناث لماعو
 كلتل ةريبك تارجه دنع نوخروؤملا فَقِي ةداعو . اهرامتو اهعورزو اهبصخب تعمم نيح حتفلا دعب

 لئابقلاو ميلس ىنب ةرجه لثمو كلملا دبع نب ماشه دهع ىف ةيسيقلا لئابقلا ةرجه لثم لئابقلا
 لئابقلا ةرجه نم قفدتم ليس تارجهلا هذه ءارو ناك هنا ريغ . ةيمطافلا ةلودلا دهع ىف ةيلالهلا

 ةبيرق رصم تناكو . دنجلا نم ريثك هبحصي ىومألا دهعلا ف لاو لك ناكو . رصم ىلإ اهرئاشعو

 بتك ىنْعُيو . قرشلاو برغلاو بونحلا لئابقو لامشلا لئابق نم نوريثك اهنزنف ةيبرعلا ةريزجلا نم
 بارعألا نم رصم ضرأب اع بارعإلاو نايبلا باتك لثم رصمب اهزانمو ةرجاهملا لئابقلا هذه نايبب
 ىف اضيأ لب . بسحف مهندم ىفال رصم ناكسب لئابقلا هذه طلتخت نأ ىعييطو . ىزيرفملا

 مهفير ٠ رصم فير ف عيبرلا اوضقي وأ اوعبتري نأ هدنجل نس لق وأ صاعلا نب ورمع مه نس دقف

  6ضعب نيب ةرهاصملا نم بورض اعي رس طالتخالا اذه نع أشنو . طاطسفلا ىلإ اودوعي 0

 نم . ؟'' تايطبقلا تايسيطلسلا ءانبأ نم ةفئاط مكحلا دبع نبا ىمسي ذإ حتفلا بقع طبقلاو

 نم اعيمج ةيواعمو ةجراخخو . جيّدح نب ةيواعم نب 5 دبعو ءو ىشرقلا ةجراخ نب نوع مهيب
 طبقلاب مهطالتخا عمو . برعلا ةرجه ةرثك عم . دعب امف كلذ عستا نأ دبالو . حتفلا اورضح .

 وعدت ةريثك تاهجو نم مهتجاح تناكو . مهعم مهافتلا اونسحي ىكل مهناسل نوملعتي مهلعج ام
 تناكو . ةيزحلا عمجو برعلل ضرألا جارخ عمج ىلع موق نم مهنم ناك دقف . كلذ ىلإ

 )١( ىزيرقمل ططخ ١/ . 147ص 75 .

 (هيسام ةعبط ) مكحلا دبع نبال رصم حوتف (؟)
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 كلذ ىلإ مهرطضاو « ةيبرعلا ملعتل اورطضاف ء اهيلع درلل نورطٌصُيو نيواودلا نم لئاسر مهلصت
 نم ءىش ةفرعم ىلإ ةجاح ىف مهتما وأ ةيضق ىف ىعدملا ىطبقلا ناكف . قاضقلا ماظنلا اضيأ

 ناسل نم لاوزلا ف تذخأ اهنأ حيحص ريغ نكلو « ةيطبقلا لوبذ ىلع لمع كلذ لكو . ةيبرعلا

 . ىلع لدي « ةيح تلظ دقف نيثحابلا ضعبودونور معز ايك ىبرعلا حتفلا نم نرق وحن دعب طبقلا
 نينرق وحنب حتفلا دعب كنا عقار نكح نوم ألا ذأ نم نوخروملا هاورام ةفالدلا ريكأ كلذ

 ةمجارتلاو « ىوكش نم مهيدل نوكي دقامو طبقلا ىلإ عمتسيو اهعايضو رصم ىرق ىف لرتي ناك

 مصتعملا هوخأ ةقالخلا ىلوتيو ماعلا روديو . "ةيطبقلاب هنولوقيام هل نومجرقي هيدي نيب ٠ رمأيف

 برعتل ايقيقح !ةدب كلذ ناكو . © ناويدلا نم برعلا ءاطع عطقي نأ رصم ىلع هيلاو ردُبَك

 مهتايح طبقلا عم اولوازي نأ ىلإ اورطضا ةلودلا دنج ىتح برعلا نم اهب ناك نم لك نإف « رصم

 لئابقلا ةرجه ذنم كلذ نم مدقا ةكراشم ىهو « ةعارزلا ىف مهنوكراشي اوذخأف ء بسكلا ءاغتبا

 نم ذب مهل دعي مل نآآلا اعيمج مهنأ ريغ « ىومألا رصعلا رخاوأ ىف قرشلا فوحلا ىلإ ةريبكلا ةيبرعلا

 رصم ق برعلا حبصا كلذبو . ةعانصلاو ةراجتتلا ف اضيأ لب اهدحو ةعارزلا ىف ال ةكراشملا هذه

 ناكو « ةمات ةكراشم اهيف بسكلا ناولأو ةيرصملا مهتايح ىف طبقلا نوكراشي « نييرصم اعيمج
 ىف طبقلا ةنسلا نم ءاحّمالاو لاوزلا ىف ةيطبقلا فخأت نأو « ايئابن رصم برعت متي نأب اناذيإ كلذ

 . ةنسفألا عيمج ىف ةيبرعلا اهلحم لحتو ىَرَقلاو فيرلا

 مالضإللا اوقنتعا نم ةرثك ببسب حتفلا نمز ذنم ةيوقو ةداح تناك برعتلا ةجوم نأ قحلاو

 اومسقنا طبقلا نأ نم بجعأ رمأ هئداوح ىف ركذي مل خيراتلا نإ » : رلتب لوقيل ىتح طبقلا نم

 ديري وهو 2(« هنيد ىلع قب رخآلا مسقلاو « مالصإالاب جازتسالا لك جزتما مهنم مسق : نيمسق

 .« ببسلا فرعي هفأل ء« بجع الو « كلذ نم بجغيو هل هقانتعا مالصإللاب لوألا مسقلا حازتماب

 نيدلا هضرفي امو نيحتافلا نيبو ملسي نم نيب قوقحلا ىف ةاواسملاو مالصإلا ةحامم وهو ء انب ّرم اك

 اك « نييالملا امبر لب اوملسأ نمم فالآلا هذه نأ مهملاو . ةقيثو ةوخأ نم نيفرطلا-نيب فينحلا

 رئاعش ءادأ اونسحي ىتح « ةيبرعلا ملعت ىلع اولبقأ « هيلإ انرشأ امم ةيزجلا ةبيرض صقن كلذ ىلع لدي

 لثم نم ةعيرشلاو هقفلا ىف خيراتلا بتك مهل ْمِجْرَتُت نوريثك مهنم غبن نأ ثبلي ملو . مالسإلا

 )١( ىزيرقلل ططخ ١/ .141ىزيرقلاو 2078/1 .
 ص ( تسيج ةعبط ) ىدنكلا ةاضقلاو ةالولا (؟) ١517 )*( ص رلس 458 .
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 نيب ايتفلل ىرجهملا لوألا نرقلا نم ةرخأب زيزعلا دبع نبرمع هماقأ ىذلا بيبح ىبأ نب ديزي

 نم اضيأ وهو . اشْرَو رصمب ءارقلا رابك نم انركذ امك . ىضاملا لصفلا ىف هانركذ دقو . سانلا
 ىذب شرو دعب قتلن نأ ثبلن الو . هتءارقب مويلا ىلإ ةيبرغملا دالبلا أرقتو . طبقلا ةلالس
 ةردحنملا ءامسألا هذهو . ىمالسإلا ملاعلا ف فوصتلا سيسأت لضف هلو ىميمخاإلا ىرصملا نونلا

 ءاملعلا ذاذفا نم ىصح داكي ال نم مهءاروو . طقف زومر ىه امتإ طيعلا نما عسا نم ةلداسا نب

 ظ + نف لك قف

 تذخا دقف . طبقلا نم مالسإلا ىف اولخد نم دنع فقت مل برعتلا نم ةداحلا ةجوملا هذهو

 اهملعتباونع نابهرلا نم نيريثك نا ودبيو . مهسفنا طبقلا نم نيريثك ةنسلا ىلع عيشت ةيبرعلا

 رصم ىلع هيبأ ةفالو ءانثأ ف ناورم نب زيزعلا دبع نب غبصألا مزلي ناكن يماينب ىمسي اسامش دحين ذإ

 لعت ىلع نولبقي مهارن ةيردنكسإلا ءاملع ىتحو . "”اهحرشيو ليجنالا نم الوصف هل مجرتي
 مهنم ةعاج بلطب - ىضاملا لصفلا انب رم امك - ةيواعم نب ديزي نب دلاخ لسريل ىبح « ةيبرعلا
 نم مدقتسا زيزعلا دبع نبرمع نأ كانه انركذو . بطلاو ءايميكلا بتك ضعب. هل اولقنيل

 انب رمو . ةيبط لئاسر ضعب هل لقن وأ فلأ امبرو . هدي ىلع ملسأو . رجبأ نبا بيبطلا ةيردنكسإلا
 ثلاثلا نرقلا لئاوأل ءاملع وأ ىرصم ىلاع اهفلأ ءايميكلا ىف نيباتك ركذ ىلييمودلأ نأ اضيأ

 كلذ ىلع لدت امك « ةيبرعلا نقتي نولوط نب دمحأ بيبط ليفوت نب ديعس ناكو . ىرجهلا

 ةيردنكسإلا كريرطب قيرطبلا نب ديعسب هدعب قتلنو . ةعبيصأ ىلأ نبا تاقبط ىف 2"! هتمجرت
 . ءافلخلاو ةكراطبلا خيرات ىف ةيبرعلاب اباتك هل ىضاملا لصفلا ى انركذ دقو (ها"08- )5١*

 اهطبقب رصم نأ دكؤت دهاوش كلت لكو . ةيبرعلاب بطلا ىف اباتك ةعبيصأ ىبأ نبا هل ركذو

 سري واس دجب اننا كلذ ىلع لدي . ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف تداكو أ تبرعت اهتكراطبو اهنابهرو

 ةردن نم ةرم ىوكش وكشي ىرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ ىف ىوتملا نينومشألا ضقسأ عفقملا نبا

 نمو رصم نم ايئامن تدرط ةيطبقلا نأ كلذ ىبعم سيلو .رصم ىف ىنانويلاو ىطبقلا نيناسللا
 اهلحم تلحو لاوزلا ف تذخأ اهنأ هانعم لب . اهفرعي نم مهئابهرو طبقلا نيب دعي مل هنأو اهسئانك
 عماوصلاو ةريدالا ىلإ تزاحناف ىه اما . ىمويلا بطاختلا ةغل ىف ةصاخو ةيبرعلا طبقلا ةئسلا اف

 ىراصن نع ةرجهلل 848 ةنس ىفوتملا ىزيرقملا هرك ذب ام كلذ نم .. ديعصلاو ءارحصلا ى ةديعبلا

 )١١( ص ءابطألا تاقبط ىف ءابنألا نويع عجار (1) سري واس نينومشألا فقسأل ةكراطبلا ءابألا ريس رظنا 84١ .

 ص ( سيراب عبط هنم ءازجا ضعب ) عفقملا نبا 56 . ]
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 ةفرعم مهل نأو . ةيطبقلاب الإ نوملكتي نوداكي ال مهنأ نم طويسأ نم برقلاب 2" ةكنرد ةريدأ
 ةريدالا ضعب ىراصن اهيلع ظفاح ةليلق بارسا هذه لاح لك ىلع . ةينانويلا ديري ةيمورلاب ةمات
 . ضرحملا ةيلاثلا نرقلا” قف. ةركش -”ائيذف اك ب تيرعف ةيتزف ةطظيقلا ةلتكلا “اما ةئاللا

 ءارعشلا ةرثك

 رصمل نيحتافلا رثكأ نأ ىلإ كلذ عجري دقو . نييومألا نمز ادودحم رصمب رعشلا طاشن ناك
 نا ىلع . نييسيقلاو نيب رضملا ةنسلا ىلع هطاشن نيينعلا ةنسلا ىلع طشني ال رعشلاو « ةينمي اوناك

 ناك امبر كلذلو . ةيومألا بقحلا لاوط رصم ىف لزنت اهعومج تذخأ ةيرضملاو ةيسيقلا لئابقلا
 هباحصأ متها الو ةاورلا هلجسي مل هنم مظنام نأ ذئئيح رصمب رعشلا فعضل ليلعتلا اذه. لوا

 حوتف هباتك ق مكحلا دبع نباو ةاضقلاو ةالولا باتك ىف ىدنكلا هنم هلجس ام الولو . هليجستب

 ضعبب لصفي هرثكأو « ليلق هولجس ام نأ ىلع . امامت انل الوهحم لظل ططخلا ىف ىزيرقملاو رصم
 نبا نييومألا مايأ هئارعش ريخ ناك امبرو . طسوتم هتلمج ىف رعش وهو . ةيخيراتلا ثادحألا

 ةيالو نمز رصمب رعشلا طشن اقحو . هتيصخش حضوي الو ليلق هيلإ بوسنملا رعشلاو « ةمزمز ىلأ
 هحئادم هنلإ مدقو هعجتناف احّدمت اداوج ناك دقف ( ه 85- 508 ) اهيلع ناورم نب ا

 رع بحاص ريثكو ةنيثبب بحاص ليمج مهنم « نويقارعو نويدجنو نويزاجح .نوريثك ءارعش
 حئادم هيف هلو تايقرلا سيق نبا هدوج هبذج نمو . مير نب نميأو ىلغتلا جاجحلا نب هللا دبعو

 رعاش مهأو ناولح ىلإ طاطسفلا نم ةيلين ةلحر زيزعلا دبعل هحنادم ىدحإ ىف فصيو ("'ةعيدب
 هي بجعأ هحيدم ىلإ عمتساو هيلع دفو نيحو « ىنانكل ارسم ناكو بْيَصن همزلو هخدتما ىزاجح

 وهؤ « هيلع رْمَعلا هلئان ىلاوي ذخأو « ةقيمع اراثآ هسفن ىف رثأ امم هتيرح هيلإ درو « اديدش اباجعإ
 ليصافت ىناغألا باتك ىفو . ىمالسإلا "*رصعلا انباتك ىف ةمجرت هلو « اعئار احيدم هحيدم ىلاوي

 هيلع اوفضأو لاونلا نم مييلع ىضأ امو «زيزعلا دبع ىلع نيدفاولا ءارعشلا ءالؤه مجارتب ةريثك

 )١( ؟844 ص ( ةعباتلا ةعبطلا ) ىمالسإلا رصعلا انباتك .ه51/7 ططخلا .

 ص ىمالسإالا رضعلا (") ةكمو ةئيدملا ىف ءانغلاو رعشلا انباّتك ىف هتمجرت رظنا (؟) 3957# .
 ف كلذكو "17/6 ص ( فراعملا راد عبط ) ةيمآ .ىب رضعل
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 ةالولا باتك ىف اناقلتو . رصم ىلع نيبقاعتملا مهتاضقو مهتالوو نييسابعلا نمز ىلإ ىضحتو

 كلذ روصيو . مهحدمب وا ةاضقلا ضعب ءاجهب وا ثادحألاب لصتت ةريثك راعشا ةاضقلاو

 داعو و ردسي ١54 ةنس رصم ءاضق ىلو ىذلا ةلاضف نب لضفملل هحيدم ىف ذاعم نب قاحسإ

 مايأ ىف رصم ءاضق ىلو ىذلا ىرمعلا نمحرلا دبعل هئاجه ىف ىنالوخلا ىبحي هروصي امك "*هاجهف
 هلال قم نييرسللا نفطي تاتا اكرو فويتتلا وكلا ا ةرثكل مة نش اة وو

 . ءانثألا هذه ىفو . ؟”ةوشرلل - معز اهف - هل وتقو ماشا ةفحش انقنا ةاحقو.: ترغلا قو كاقألا

 اهب "9 جارخلا ىلوتم ديمحلا دبع نب بيصخلا اًدصاق فورعملا ىدادغبلا رعاشلا ساون وبأ رصم لزن
 ( روُيغ كوبأ انتيب ةاراجأ ل © هل ةنفازلا هبجستسو عاقل حئادم هيلع رثني ذخأو ١8٠ ةنس ىلاوح

 ىف راعشأ ديعسلو « ىئاطلا ىلعملاو ريَفُع نب ديعس ساون وبأ اهراز نيح رصم ءارعش مهأو . ةروهشم

 - ىلاطلا ىلعملاو . 4١3ر178 ىتنس نيب صاخشألاو ثادحسألاب لصتت ىدنكلل ءاضقلاو ةالولا

 نيا هل ىورو 54١7و 4٠ نس نيب ددرتت ىدنكلا دنع هراعشأو « ةئيع غشا تيوب نو

 58 هنأو ملظلاب اهيف هفصي ىرمعلا ىضاقلا ءاجه ىف اتايبأ برغملا باتك نم طاطسفلا مسق ف

 روب ير رم ارسال را سوال

 . (4) لوقي

 اَْلَح ىىتتكرتو اهَتمّدق  افُضَو ىنتبلس فيك توماي
 افْضَنلا ىل تكرتو ُهَتَربَف -قدب نم سفنلا قش تذخأو

 رهاط .نب هللا دبع مهحدمو مهب لصتا نمو نممو ؛ رخشألا ولت ادحاو مهحدميو ةالولاب لصتي هارنو

 (© ةليوط ةحدم نم لوقي هلو 7١١ ةنس رصم ىلو نيح

 لال دوجلا دنع سانلا ملظأو 2 ةردقم دنع اًوفع سانلا مظعأ اب

 لاثممب نرخ ىلإ ةترشأ ال ابهذ هؤام ىرجي ُلينلا حبصأ ول

 ةعيل نب سابع ادصاق ةرم : نيترم اهزن هنأ ودبيو « هتايح ريكاوب ىف مامت وبأ رصم لزنو

 ةيناث ةرمو « ىناثلا نرقلا نم ةرخأب ىعازتملا بلطملا اًييلاول جارخلاو ةطرشلا ىلع مئاقلا ىمرضحلا

 )١( ص ( ةنماثلا ةعبطلا ) لوألا ىسابعلا رصعلا م ما ص ىدنكلل ةاضقلاو ةالولا 574 + 778

 )؟١( ؟1/9/# (فيلأتلا ةنحل ةعبط ) ديرفلا دقعلا ( 4 ) وتب ج6. ىم”وؤ4 955# ص ىدتكلا .

  8(بتكلا راد عبيط) ىناغألا (ه) 202307/19

 انباتك ىف هتمجرت رظناو "86 / ١ ىزيرقملا ططخ ()
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 هراعشأ كلذ ىلع لدت امك ؟15 ةنس ىتح اهب لظو « حدملاب هل !ًدصاق رهاط نب هللا دبع اهيلو نيح

 . ىلاولا ديلولا نب ريمع ءاثر ىف هراعشأ كلذكو رهاط نب هللا دبع حيدم ىف ىدنكلا اهدشنأ ىتلا

 ناوندب ل فقس ود ذر ىداناطخ .هتناور قاطلا لفل كيوت تدل: ةقادي#ن ١ دمر: ودع

 لثم دالوألاو تانبلا ءازإ ةقيفشلا ةميحرلا را ةفطاغ اهبف روصي ناطحل ةعيدب ةعطق ةساملا

 يل

 ضرالا ..لخع :ضقمتا ةنذاحأ -اكتيبب .انتوالوا اعف

 +. يبخل هاروت فكما ارمني _قكتس علا ةونألا ف هيدا ناطاقتلا: نيب يتناك وهو

 ىميمخ:الا ىرصملا نونلا وذ ىرجهملا ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف نييرصم نيرعاش مهأو

 رعاشلاو ٠ ةصلاخ ةيرصم ةلالس نم ردحني وهو 748 ةنس قوتملا ىمالسإلا فوصتلا سسؤم

 ناك» : توقاي لوقي هيفو . ةرجهلل 794 ةنس ىوتملا مالسلا دبع نب نيسحلا ربكألا لمحلا ىناثلا

 . هلهمب مل ردقلا نكلو نولوط نب دمحأ قحلو « ءارمألاو ءافلخلا حدم الفم اًرعاش

 ذخأ دقو .« ةينولوطلا ةلودلا اهب سسأو 584 ةنسرصم ةرامإ ىلو تولوط نب دمحأ نأ ايمو

 بعلل احيسف اناديم هب قحلأو . عضوملا اذه ريغ ىف انب رم امك . اخض ارصق أشنأف امنارمعب ضبنب
 نول لك نم رهزلا نم هيف امل ايندلا بئاجع نم ناك اناتسب هدعب هنبا هيورابخ أشنأو . ةركلا

 هيدور اح دنا ةلتوو نو زلط نو كديخلا نعو :تاحلا ةلهررك دع لضم كيد نب ور لكشو

 لعج ام كلذ ىعلو . ةريثك حئادم ءارعشلا امهياع ا اياطعلا مهيلع اًعّبساف ءارعشلاو رعشلاب

 ىرغت نبا رك ديو . ةرجهلل ةنس نويسابعلا اهلا [ نيح مهتلود نوبدني ءارعشلا نم سريثك

 نب دمحأو هيوشَط نب دمحتو رقبلا ىضاقب بقلم ىضاقلا ديعسو مشاه ىأ نب ليعا مهنم ىدرب

 ءارعشلا ءامسأب اًنسرهف ةنمضم ةسارك ةرشع ىلا ودق ناك تيارت قورقلا نوقرو ج17 ندي

 0 تناك اذإف » : هلوقب كلذ ىلع قلعيو « ةينولوطلا ةلودلا اوكب نيذلا

 لدي ام اذه قو . 7« دحاو ناويد نآلا كلذ نم دجوي ال هنأ عم ؟ مهرعش نوكي مكف ةسارك

 "© ةنس ىفوتملا ىلوصلا ىرن نأ اًضيأ كلذ ىلع لدي امبو . ذئنيح رصمب ءارعشلا ةرثك ىلع حوضوب

 دنمو « ةينولوطلا ةلودلا نمز ذنم رصمب اورئاكت ءارعشلاف . (؟”رصم ءارعش رابخأ ىف اباتك فلؤي

 )١( ططخلا (*) ةنجل عبط ) قوزرملا حرشب مامت ىفأل ةساحلا ١/97+
 (فيلأتلا ١/788 . ) )14ءابدألا مجعم 416/7

 اهدعبامو /١10 * ةرهازلا موجنلا 20(
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 رعاش ىميرملا ىبحي نب مساقلا ةلودلا هذه ءارعش مهأ نمو . انفلسأ امك لماكتي رصم بيرعت ذخأ

 ى ةفلتخم حئادم ىرتحبللو . ديصلاو ليخلاو نفسلا فصو ىف راعشأو.هيف حئادم هلو « هيورامخ

 بلغأو 2" هيوراخ حيدملرصم راز هنأ ىدرب ىرغت نبا ركذيو « نولوط نب دمحأ هيبأو هيورامخ
 اهب نالزني اناكو ء اههعبنت تناك دقف « ماشلا ىف امهِيِقل نيح ناك امنإ هيبألو هل هحيدم نأ نظلا

 كلت دهعل رصم لزنو . هنالغ دي ىلع قشمدب لتق هيورابخ نأ ىضاملا لصفلا ىف انب رمو « اريثك
 ءارعشلا نم ناكو 78417 ةنس اهب قوتملا ريشرش نباب فورعملا سابعلا وبأ ربكألا ئشانلا ةلودلا

 هل انمجرت دقو « ”|هئارظنو ىرتحبلاو ىموزلا نبا ةقبط ىف دع هئا ناكلتب نبا كوقيو 4 يدوخ
 راعشأ اهيف هلو « هتالآو ديصلا حراوج قف هراعشأ ضعب هل اندشنأو ٠ ىناثلا ىسابعلا رصعلا انباتك ىف
 نم ةديصق هل تناكو . اباجعإ سفنلا ذاع لزفلا ىف ةفئاؤ هل راشتكأ اضرأ انادغنأ وم ةرقك ةطيالب

 لوسرلا بسن ىف ةيخيرات ةديصقو « تيب فالا ةعبرأ وحن ىف ملعلا نم انونف لوانتت ىميلعتلا رعشلا

 فتلا كش نودبو . هلضفو رعشلا ىف ىدقن باتك هل ناكو تيب فلأ وحن غلبت ملسو هيلع هللا ىلص

 لزنو . هتامم ىلإ مهنيب ماقملا رثآ هنأ ليلدب هدقنو هملعو هرعش نم اودافأو نيب رصملا نم ريثك هلوح

 لِظُنو ةرود نمزلا انب روديو . دهزلا ىف هتاعطقمب روهشملا ةيقفلا ليعامسإ نب "”روصنم هلثم رصم

 ىف ىلاعثلا مجرتيو ٠ اهمايأ ىف اطشان رعشلا ُلَظَيو ( ه "4 - 877 ) ةيديشحتالا ةلودلا رصم

 ديبعو ىمتكألا نوره نب دمحمو سنؤم نب حلاص لثم اهئارعش نم ةزيبك ةفئاطل ةميتيلا هباتك

 ابطابط نباو ماصعلا ىبأ نباو نيدشر نب حلاصو ىجاوهشلا دمحم نب نسحلاو عوجلا ىبأ نب هلل
 هلوزن ثدحأف , ىضاملا لصفلا ىف انب رم امك « ىبنتمل روفاك دهع ىف رصم لزنو . 290 ىَّسْرْلا ىنسحلا
 « هرعش ةياورب 'اينعف هب نيبجعملا رابك نم عوجلا ىلأ نباو نيدشر نبا ناكو « ةعساو ةيبدأ ةكرح

 ةنس ىفوتملا ماشلا رعاش مجاشك روفاك نمز اهزن نمو . رصم هتحرابم دعب بالطلل هناسردي الظو
 نبا هريزو حدتماو هحدتماو رغصألا ئشانلا هنمز ىف اضيأ اهزنو .ريثك رعش اهتريدأ ىف هلو

 , 9 ةيازتح

 ' هبشي ام ىلإرصم اههيف لوحتت « نامزلا نم نينرق وحن لظتو رصمع مهللود نؤيمطاقلا ضصسصؤيو

 . ابونج نملاو اقرش تارفلا ىلإ ةيلامثلا ايقيرف] ئطاوش نم اهمناطلس دتمي ذإ « ةمخض ةيروطاربمإ
 )١( ظ و0/9 ةرهازلا موجنلا 1"

 ةميتيلا (4) رصعلا ىف هتمجرت عجارو 41/7 ناكلخ نبا هيف رظنا (؟) ١/ "81اهدعُب امو
 ءايدألا مجعم (0) 4947 ص ( ةعبارلا ةعبطلا ) ىناثلا ىمابعلا 1١/؟7م

 ص ( طاطسفلا مسق ) برغملا ىف هيقفلا روصنم رظنأ 2(
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 ىناه نبا ةيليعامسإلا هتديقعب نمؤملا هرعاش هتقفربو نييمطافلا اهئافلخ لوأ زعملا اهءاج دقو

 ىدرب ىرغت نبا ىور « اًرعاش هسفن زعملا ناكو , ذفلا باشلا رعاشلا ميع هنبا هعمو ٠ ىسلدنألا

 كلذكو "9 اًرعاش اًضيأ هدعب ةيمطافلا ةفالخلا ىلو ىذلا رازن زيزعلا هنبا ناكو « 1 هرعش ضعب

 اوناك مهنأ ةصاخ « دالبلا ىف ةيرعش ةضهن اوثعبي نأ ىعيبطف ء «*”رصنتسملاو ا” مك احلا ناك

 ناكو . اياطعلاو لاومألا مهيلع اوقدغأف ءارغخلا مهدصقو « ةيليعامسإلا مه ديقعل ةياعدلاب نونعي

 اًريبدت امهتلود ربدو ٠ ملسأو نضاره ناك + ىدلك نب توقخي ةويرفلاو وغلا :وتزو مهعينص عنصي

 ىلع لدي امم لعلو . حئادملا هنودشني هيلع نوددرتي:ءارعشلا ناكو « ةلودلا دعاوق امل دهمو اًديج

 ا" رعاش ةئام هاثر 8٠١ ةنس ىفوت امل هنإ نولوقي نيخرؤملا نم هريغو ىبهذلا دجن اننأ ذئنيح مهتراك

 راعشا امهيلع نورثني اوناك نمع الضف ٠ نيريثك اًضيأ اوناك زيزعلا هنباو زعملا اوثر نم نأ دبالو

 نع نيضار اونوكي مل رصم لها نأل دييقتلا ضعب ؛:مالكلا اذه ديقنف دوعن نأ ىغبني هنأ ريغ . حيدملا

 . عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ايك . فرحنملا عيشتلا ىف ةطرفملا ةيليعامسإلا مه ديقعل نييمطافلا

 ناك دقف ءرصم ىف رعشلا طاشن ىدمل اسايقم نييمطافلا ءافلخلا حيدم نم ذختن نأ حصي الف“

 ] .ريكأو كلذ نم عسوأ

 اهم اريخ اندجو ( ه ه١ - عوه هو رمآلا ىمطافلا ةفيلخلا دهع ىلإ رصنتسملا دعب انمضم اذإو

 لك « ءارعشلا عيمج اهيف روص تاقاط اهب ةرظنم شبحلا ةكربب ىنب هنأ ركذي ذإ هنع ىزيرقملا هقوسي

 نم ةعطق رعاش لك سأر دنع اهيلع بتك شاق ةعطق ةقاط لك بناج ىلعو « هدلبو همساو رعاش
 ىلع عضوي نأ رمأ راعشألا أرقو ةرظنملا لخد الف . بهذم فر رعاش لك ةروص بناجيو « هحدم

 هريزو ناكو "هديب هتّرَص ذخأبو رعاش لك لخدي نأو « ارانيد نوسمخ اهيف ةموتخم ةّرُص فر لك

 ءاطعلا لزجي ناكو « هرعش ضعب رصم رابخأ ىف رّسيم نبا ىورو « اًرعاش ىلاجلا ردب نب لضفألا

 نم ةفئاط ءامسأ ةيرصملا هتلاسر ىف تلصلا ىبأ نب ةيمأ ضرعيو . مهنم نوريثك هحدف . ءارعشلل

 مسقلا ىف ىفاهبصألا داعلا ىمسيو . مهئاجهو هوجه نم ضعبب ميد مهحنادم ضعبو هحاّدم

 رصعلا نم ةرخأب كيزر نب عئالط ريزولا ناكو . هئارعش نم ةفئاط ءامسأ ةديرخلا هباتك نم ىرصملا

 فنصمب بابَحلا نب سيلجلا هرعاش مهّضخو « ءارعشلا نم ريثك هلوح فتلاو « اًرعاش ىمطافلا

 ١2( ةسفن ردصملا (5) 7٠و / 6 ةرهازلا موجنلا 8/6١

 )7١( ةرعازلا موجنلا 4/١١ ) © ( ةرهازلا موجنلا 4 / ١68

 )9( ةرهازلا موجنلا ١95/14 ' ) )5ططخلا 8/9
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 ىف باتك هلو ريبزلا نب ديشرلا هئارعش مهأ نمو . مهنم ةفئاط مجارت ىناهبصألا داعلا هنم لقن.
 داعلا نأ ريغ « دوقفم وهو « ناهذألا ضايرو نانجلا ناتج » هام ىمطافلا دهعلا ىف رصم ءارعش

 نييمطافلا نامز رصم ىلع دفوو . برغملا باتك ىف ديعس نبا لئملابو . همجارتب عفتنا ىناهبصألا
 ىدادغبلا «الدلا عيرصو ىكاطفألا قمعقرلا ىلأ لاثمأ ةيبرعلا دالبلا ىف نيببانلا ءارعشلا نم نوريثك

 ٠ فلا نركش راملا ىيندنألا تليغلا نأ قحاةساوب ىقمدلا سوك كنار كلل ىنافاو
 'باتك كلذ روصي ام وحن ىلع اطاشن دادزي لب نييبويألا نمز ىف ىرصملا رغشلا طاشن لظيو

 مهسلاحم ىف ءارعشلا اهمظني ناك ىلا داهشألا لجسي وهو . ىدزألا رفاظ نب ىلعل هئادبلا عئادب

 مظنل افيرط اعوضوم نوذختيو ءارعشلا عمتجمي ذإ ناكم لك ف سلاحا هذه قلتو . ةهيدبلا ىلع
 ةقيدح ىف مهسلحم ناك اذإ راهزألا ضعب ىف اومظني ناك ةانأ نودو هءاع نوق ةيددلا لع زاعشا
 باتكلا اذه ىف سحنو « هيلايل نم ةليل ف مهسلحي ناكاذإ ناضمرب روحسلا سوتافى ارمظنياوا

 درفز نيكاواو: نينوي الا :قهذ لئاوأ ىف رعشلا راهدزا ل ةلدألا نمو . ناسل ىلع ناك رعشلا ناك

 ناكو . اًرعاش نيعبرأو ةئامل امهيف مجرت نيدلجمب رصم صخي هتديرخ ىف داعلا دحين اننأ نييمطافلا
 ةلودلا ىف ىلالا ردب نب لضفألاو كير نب عئالط لثم ةيبويألا ةلودلا ف لضافلا ىضاقلا
 حوتف تقلطأو . اًريبك اًرعاش هرودب ناكو . ءارعشلا نم تارشع هلوح فتلاو « احّدمم ةيمطافلا
 ىتح ةيبرعلا نادلبلا عيمجو رصم ىف ءارعشلا ةنسلأ نييبيلصلا ىلع ةيودملا هتاراصتناو نيدلا حالص
 راطعلا هللا ىجار نب لضاف ىرنو . "”ناكلخ نبا لوقي ايكاحدام هدصق الإ هبان رعاش قبي دكي م

 هاريس رعب ءارعش ق ب هوه - ه88 ) زيزعلا هدعب رصم ناطلس هنبال مدقي ىرصملا

 ديعس نب ىلع نييبويألا نمز نم ةرخاآب رصم ىلع دفيو . "7«ةيرصملا رايدلاب ةيرصعلا ءارعشلا»

 نيب هل بتكي اهيفو « هتدلب ىلإ هعم هبحصيو هنمزل بلح ىلع ميدعلا نبا اهيلع دفي ايك ىسلدنألا
 نيهجولا ىف اهنادلبو رصمب صاخ ريبك مسق هيفو . برغملا هباتك نم ةخسن 1407و 144 ةنس
 نم ةريبك ةفئاط هبو طاطسفلاب هنم صاخلا مسقلا رشن ىف تكرتشا دقو . ىبقلاو ىرحبلا

 نوريثك نويبويأ ءارعش اضيأ هبو ةرهاقلاب صاخلا مسقلا رشنو « اهئارعش .
 تايفو اهتمدقم ىفو « كيلاملاو نييبويألا نمز رصم ءارعشب مجارتلاو خيراتلا بتك ىنعتو

 رردلا باتكو ىدفصلل تايفولاب قاولاو ىبتكلا ركاش نبال تايفولا تاوفو ناكلخ نبال نايعألا
 عساتلا نرقلا نايعأ ىف عماللا ءوضْلا باتكو رجح نبال ةنماثلا_ةثالا نايعأ ىف ةنماكلا

 )١( ص (بتكلار د عبط )ةرهاقلا مسق : برغملا 2( م 2 ةفاقثلا راد رشن ) ناكل نبا 4 ”7
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 تانكوب ىريرقملل طلقاو كولسلا ىباتكو ىدرب ىرغت نبال ةرهازلا موجنلا باتكو ىواخسلل

 عوبطم ناؤيد هلو الإ كيلاملاو نييبويألا نمز هبان رعاش دجوي داكي الو . سايإ نبال روهزلا عئادب

 نباو حورطم نباو ريهز ءاهبلاو هيبنلا نباو كلملا ءانس نباو لضافلا ىضاقلا نيواود تعبط دقف

 رويمطافلا ءارعشلا ضعبل نيواود تعبط لب . مهريغو ةتابن نباو ىطاريقلاو ىريصوبلاو ضرافلا

  4كيزر نب 5 دادخلا رفاظو ىزاريشلا ديؤملاو ىليقعلا في رشلاو عيكو نباو زعملا نب مب
 . سقالق نب

 ةنس قوتملا ىجافخلا نيدلا باهش فلّويو . نييناهعلا نمز ىرعشلا اهطاشن رصل لظيو

 ةناحيرلا ىلع ليذي وهنمثلاثلا مسقلابرصم صخ « «اّبلألا ةناحير» هامسهنمزءارعش قاب اتك) 5

 لثملابو « هنم اريبك امسق رصم ءارعشل لعج « ةناحنرلا ةحفن » هامس باتكب ١١١١ ةنس قوتملا ىجحنا

 مجرت «رصعلا ةفالس » هامس باتكب ١١117 ةنس قوتملا ىندملا موصعم نبا ةناحبرلا ةحفن ىلع ليذي

 داعلل بهذلا تارذش ىف نيب رصملا ءارعشلل ةفلتخم مجارت اناقلتو . هنمزل رصم ءارعش نم ةفئاطل هيف

 ىف رثألا ةصالخ هباتك ىف ىجحنا دنع مهنم ةفئاطب ىقتلنو .رشاعلا نرقلا همجارتب زواجتي ال وهو

 نايعأ ىف رردلا كلس و هباتك ىف ١١ ةنس ىفوتملا ىدارملا دنع كلذكو رشع ىداحلا نرقلا نابعأ

 مجارتب نيلوألا ني ءزحلا ىف ىنعي وهو . قربحلا خيرات داعلا نمو هنم مهأو «رشع ىنلاثلا نرقلا

 . نيينامعلا مايأ ةياهن ىّتح ىأ رشع ىناثلا نرقلا ةيامن ىتح رصم ءارعش

 م

 تايعيدبو تاحشومو تايعابرو ىرود رعش

 ىرودلا رعشلا )١(
 , نازوألا ىف ديدجت نم نويسابعلا ءارعشلا هيلإ ذفن ام لوألا ىسابعلا رصعلا تاتك ى انركذ

 فورعملا ىرعشلا نوللا اوثدحتسي نأ مهل حاتأ ىفاوقلا ىف ديدحت نم هيلإ اوذفن ام كلذ نم 5

 نيرطش لك ىف ةيفاقلا دحتت هيفو . ىميلعتلا رعشلا تاموظنم هب اوصخ دقو . جودزملا مس

 رثكيو . رطشلا تحبصأ انإو ؛ تيلا ادعت 1 هيفا دهتولا نكي 2 0

 نأ نود اًمْلِع نوكرتي:ال اوداكو « ةيميلعتلا تاجودزملا مظن ةيبرعلا ملاقألا نم اهريغب رثكي ايكر صم

 بطلا ىتح « تاءارقلاو ةغللاو وحنلا ىف كلذ نم اورثكأو « ةجودزملا زيجارألا هيف اومظني

 موب“ ةنس فوتملا ىسينتلا عيكو نال ةجودزم رصمب اناقلي ام لئاوأ نمو . ةريثك تاجودزم ديف اناقلت
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 رود لك « راودأ نم اهانب ةعبرم ةجودزم هل نأ كلذ نم مهأو ء ةنسلا لوصف فصو ىف هدفا“

 : 2'رودلا اذبم اهحتتفا ةيفاقلا ىف امهروطش دحتت ناتيب

2 

 ظ ٍديزم نم هاقلي ام قوفام  ٍدوهجملا ىدم قوشلا هغلب

 ' ةصاخ نخ عاشو « نيتيب نيتيب نم ل ىروندلا ماظنلا اذه رك دقو . ارود نيعبرأو ةعبرأب هالتو

 . مويلا ىلإ ثيدحلا رصعلا ىف

 لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ىف هل 57 اًركبم عاش تاطّمسملا وه ناث ىرود ماظنو

 قتشم طّمسملاو . ةسمخ نم ىفاثلاو روطش ةعبرأ نم امهدحأ « ساون ىفأل نيطمّسمب هل اندهشتساو

 كلس هنأك طمسملا ىف رود لكو « ةريبك ةرهوج دنع كولس ةدع اهيف قتلت ةدالق وهو طْمَّسلا نم
 ىتلا ةرهوجلا اهنأكو ءرودلا نم ريخألا رطشلا ةيفاق ىف ىرخألا كالسألا وأ راودألا عم قتلي

 رود ىلإ رود نم ريغتتو اهتيفاق ىف ريخألا رطشلل ةقباسلا روطشلا دحتتو . كلالسألا اهدنع عمجتت

 . |دحم اًرعاش ناكو ىمطافلا زعملا ةفيلخلا نبا ميك تاطمسملا عنصب نيب رصملا نم فغشي ناك نممو

 : "7 طفلا اذه ىلع هلهتسا زيزعلا هاخأ هب حدم سّمخم هتاطمسم نمو

 "”لوطمم ْبَّصلا َنْيَدِو لولطم ٍِقاَّشُعملا ُمَد
 لوذعم (بحلا ىدْبمو  لولسم ظحللا ْفْيَسو

 تالا غي م داو
 دحتت ىلوألا ةعبرألا روطشلاف « د هذه ىلع اًرود نوثالث رودلا اذه دعب ىلاوتيو

 دقو . هيلع رودي ىذلا هبطقو طمسملا دومع ىهو « ةيميم امئادد سماخلا رطشلا ةيفاقو « اهتيفاق

 تايسادسو تاعبرم ىمستو « عباس وأ سداس رطش ىلع وأ عبار رطش ىلع تاطمسملا رودت

 . ىلع نب ىسوم ىمسي ىردنكسإ رعاشل (*)اًيعابس اطمسم ىناهصألا داعلا دشنأو . تايعابسو

 ضعب طيمستب اوعلوأو تاطمسملا هذه نم نورثكي ةرخأتملا روصعلا ىف نويرصملا ءارعشلا ذحأو

 ىصخو .٠ ملسو هيلع هللا ىلِص لوسرلا حيدم ىف هتيزمهو ىريصوبلا ةدرب لثم ةروهشملا دئاصقلا

 (©نييرصمل اهرثكأ تارشع اهتاعيستتو اهتاعيبستو .ةدربلا تاسيمخت نم نالكورب

 )١( ةميتيلا ١/05" ١ )"( هل ةيدالو ردهم : لولطم .

 ١1١7/59 (رصم ءارعش مسق ) ةديرخلا (4) رشنو عبط ) ىمطافلا هللا نيدل زعلل نب ممت ناويد (؟)

 11/0 (فراعلل راد عبط ) نالكورب (©) ظ هك ص .( ةيرصلل بتكلا راد
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 ايلألا ةناخر لثم نم مجارتلا بتك ىف نييناْعلا مايآ اناقلت تانيبنللا ةرضاقخو تاطيسلا لاقتو

 ةنس قوثملا نارعشلا درعلا نالود ىريحلا خيراتو ةناحرلا ةحفنو ٠١88 ار :م

 برَطلا هقاس مبكرب -َتيِدَه -ْوَحْلا  ُبَركلا كب ْسقَح نإ سيعلا ّىداحاب
 بجتلا لحرت اَمَح ىحولا ٍطبهل .بِجَتْي قوشلاب ادغ , يضل نو

 ظ بلطلا ىبتني ىّجرملا اذه دنعو

 وحن ىلع ةيئاب ةيلاتلا راودألا نم ةسماخلا روطشلا ىف سماخلا رطشلا ةيفاق سمخنا ىف رمتستو
 همظن ةدعاق ىف انمدق ام . ]

 تايعايرلا (ب)

 ةيعابرلاو ٠ ةرهاعتلا يبا ساون ىلا دنع تايعابرلا ةرثك لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ف ع

 9 امأ ٠ ةيفاقلا ىف ةعبارلاو ةيناثلاو ىلوألا ردكم « نيتيب فلؤت رعشلا نم روطش ةعبرأ
 ىسابعل نييراصعلا ءارتج ركب غو دحتي ال دقو هتيفاق ف ؛ روطشلا كلت عم دحتي دقف ك ايلانلا

 لودلا رصع : رصعلا اذه ى انيضم اذإ ىتح . نيعم نزو ىلع ةيعابرلا نورصقب ىناثلاو لوألا

 . نيتيب ىأ « تيبود «مساب اهتيمست عم اهمادختسا نم نورثكي سرفلا اندجو تارامإلاو

 نلعفتسم نلعف نلْعَف » : امه نينزو ال اعيمج اوثدحتساو « كلذ ىف برعلا ءارعش مهكرشيو

 ىف تايعابرلا نع انثيدح ىف كلذ انروص ام وحن ىلع « ْنْلَْف ْنُوُمَف نلعافتُم نّلعَف »و « نلعفتسم
 ءارعشلا دجن ىتح ةيبويألا ةلودلا نمز ىف ىضمت امو « ةلسلسلا هذه نم سماخلا ءزجلاب قارعلا مسق

 : "نام نبا لوق لثم نم « تايعابرلا نم نورثكي

 ٌءكاَويم حجاتحي كاوّسلا ىلإ كاشاح ةلارأ دوع الماح كارأ عا

  ةلافو كيّدَح ُتْسب كافر هت ول كاهث كئيحم نع كامنأ ىل لق

 ىذلا ىسلدفألا ديعس نبا لوقيو « مهريغو لّزَق نباو حورطم نباو هيبنلا نبا اهبف اومظن نمو

 « تيئودلا لوقي نم ةرهاقلا لهأ نم ريثك» : انب رم ايك ةلودلا كلت نم ةرخأب ةرهاقلا راز

 .ءاوتسال انصغ هتبحاص..ىمسو « كف ىأ كافو « كاوسلا قيقحت - ىلحلا ةعبط) ىجحملل هناحيرلا ةحفن )١(

 . نلقعلا : ىبللاو . اهتماق 78/4 (ولحلا حاتفلا دبع

 هنم ذختي رجش كارألاو 14/5 ءابدألا مجعم (؟)



 ا ظ

 : عبصالا ىلا نبا هسفنل هيندشنا امم نسحا اهئارعش نم اهب عما مو .. تايعابرلاوا

 ٠ دزولا نود ضورلا حاقأ قاتشب 22 ىلبرع عبط : تلقف ؟ اذام ىدان

 تايعابر هلو ؛ ضرافلا نبا مهتمدقم فو قفوصلا رعشلا باحصأ تايعابرلا 3 ف مهلسيو

 : هلوق لثم نم حربم دجوب حوفت

 اَدَه ليللا اذإ ىتْسْح2َ َسِنْوُماي اَدِف ليللا ىف رئازاي كل ىحور
 ادب حْيُص كاذ دعب رف ال اَدَب حبصلا مم انقارف ناك نإ

 رفس ال نآو هاجد ء يت مررت لطي نأ ضيكو + اقفاص اًصلخع نآكرلا هيوبخ: تعور لذ ويف
 ,.هراوناو واجلا عم عطقنت ىلجتلا تاظحل تناك نإ قفألا هه ةقاوضأ تلنكالو حابص هيلع

 لوقك ىوبنلا حيدملا ىف انايحأ مدختست تناكو « نييناؤعلا مايأ ىف ةيح تايعابّرلا لظتو
 : 29 3ألا ةناحبر بحاص ىجافخلا باهشلا

 اولاق دق امك ةمارك ضرألا ىف  ٌلايذأ دمحأ ّلظل ّرْج ام

 اولاق 2 اعيمج هلل سانلاو يبجع نم هل ايو ابجع اذه

 هنأل ضرألا ىلع هلظ عقي ال ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نم ليق ام ىلإ ةيعابرلا ىف ريشي وهو

 نم نيتيبلا ىف ىلوألاف « اولاق ةملك ىف ةحضاو ةيروت نيتيبلا فو . هل لظ ال رونلاو « ىفاحور رون

 ا . اومعنو اولظتسا ىنعم ةلوليقلا نم ةيناثلاو لوقلا

 تاحشوملا (ج)

 ةيرعشلا تاموظنملا لاكشأ نم كي دج لكش رهظي ذيخأ تاطمسملاو تايعابرلا روهظ ءانثأ ف

 نف اهنأ ىلإ نابسإلا نيقرشتسملا نم ةصاخو نيثحابلا ضعب بهذيو . تاحشوملا وه ةيرودلا
 ريغ نيقرشتسملا نم نوزخا نوثحاب بهذيو . ةيمجعا ةينايسإ ناغا نم اشن صلاخ ىسلدنا

 01/١ (ولحلا دل



 ١ا/ك

 قرشملا انرعش نع تروطت العف اهنأ ىلأر فو 7 قرشملا ىبرعلا رعشلا نع روطت نف اهنأ ىلإ نابسإلا
 نأ رمألا ىف ام ةياغو اهلثم راودأ نم نوكتت تسيلأ « تاسمخناو تاطمسملا نع تاذلابو

 نيلباقتم نيرطش حبصي دقف ٠ راودألا عيمج ىف هداحتا عم ددعتي طمسملا رود ىف ريخألارطشلا

 ةموظنم عنص لإ | 78 ةنس قوتملا نحلا كيد ذوفن كلذل دهشيو . الفق ىمسيو اال

 ف اوعسناو اتاك اع ىف اؤدعاو سلدنألا ءارعش ضعب هدعب اهيلع علطا اغأكو ٠ 77 ةوليشوم

 نازْوا نم اهنومظني دقل وح « ةريثك اروص مهدنع ةحشوملا تدذهخأ ثيحن « ةاك احنا هذه

 رعشلا ىلإ اهودهأو اهوغاص نيذلا مه مهنأكو , مهل ةركتحم اهنأك تحبصأ ىتح لب « ةلمهم
 ىلإ انرشا ايك ناصغأ وأ راودأ نم نوكتت ةحشوملا نأ فورعمو . ةفلتخما هملاقأ ىف هئارعشو ىبرعلا

 لافقألا روطش دحتتو . ريخألا لفقلا ىلع قلطتو ةجّرَخخ نمو '« ًالْقُق ىمست روطش نمو « كلذ
 نصغ ىلإ نصغ نم ناصغألا ىف روطشلا ىفاوق فلتخت اني « هلك حشوملا ىف ةلباقتملا اهيفاوق ىف امئاد

 . تاطمسملا راودآ لثم كلذ ىف اهلثم

 ىلع ىرجهحلا سداسلا نرقلا .ذنم ةيسلدنألا اهجذامن ةاكاحم ىف ىبرعلا قرشملا ءارعش ذحأ دقو

 قرشملا طمسملا نيبو ىسلدنألا طفلا نيب فقت ةحشوم رصمب ةاكاحما هذه روص مدقأ نمو « لقألا

 اذه ىلع ةحشوم داعلا هل ىور دقف « 87 ةنس ىوتملا ىردنكضإلا داّيع نب ىلعل ىهو « قرشملا
 . "” طعلا

  لضعم ٍرِبْطَع لك ىف  وهلِظب ذولأ ثم اب
 همالسلا ٠ كس اكّسمتم هن احصأ نم تلوال

 فورَّصلاو ثداوحلا. ىف ساب لك د

 امهنم ذدحتا كلذبو « ةيلاتلا راودألا نابقعي نيرطش لك عم ةيريخألا نيرطشلا ةيفاق ددرتتو

 نوعوني اي ٠ لافقألا ىف روطشلا ىفاوق نودّحوي ذإ نييسلدنألا ةلكاش ىلع ةحشومل الفق دايع نبا

 هولتيو لفقلاب ىسلدنألا حاشولا ئدتبي ةداعو . تاطمسملا باحصأ عوني يك راودألا ىفاوق ف

 دايع نبا نطاوم دادحلا رفاظلو . ةحشوملا هذه ىف امك لفقلاب هولتيو رودلاب ئدتبي تقو « رودلاب

 )1١( ص لوألا عبط ) ميركلا ضوع قطصم روتكدلل حيشوتلا نف ١44 ص باتكلا اذه نم ماشلا مقو 1١4 .

 ص ( توريب - ةفاقثلا راد رشنو ٠١8 ةنجلا عبط -رصم ءارعش مسق) دامعلل ةديرخلا () . اهدعب امو
 (رشتلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ىمابعلا رصعلا انباتك ةركبملا ةحشوملا هذه ىف رظنا (1؟) 515/7 ْ



 : ١ ا/ا/

 . "7 هناويد ابن ظفتحي ةفيرط .ةحشوم 078 ةنس قوتملا

 رت ملغ نيدفاولا ةراكل ةسلدفألا تاحشوملا ىلع ةقراشملا فرعتي نأ اًيعيبط ناكو
 .تاحشوم مهنودشني اون :اكف ملعلا بلطل امإو جحلل امإ « سلدنألا نم ةرهاقلاو ةيردنكسإلا

 تلصلا وبأ نييرهاقو نييردنكسإ : نيب رصملل اهداشنإ نم رثكي ناك هنأ ىف كشن ال نمو ( ةفلتخم

 ني رشع رصع ماقأو « موظنملاو روثنملل ائشنم ناك» : ديعس نبا لوقي هيفو « زيزعلا دبع نب ةيمأ
 007 ةبوحصم تناك اهنأ دبالو « 2ةيقيرفإ لهأ اهذخأ هنعو ناحعألا ىف فّسصو « ةنس

 حالص دهع نى هدعب عسبلا نب ىئسيع نب عسيلا رصم لزنو . 078 ةنس قوت دقو ؛ مه اهدشنأ

 ضعب هنمض دق نوكي نأ دنالو , "7 برغملا نساحم رابخأ ىف برغملا هباتك همساب فلأو نيدلا
 نيدلا حالص حدمو ؛ (9 ىسلدفألا ىنايلجلا معنملا دبع نامزلا مكح اضيأ اهزنو . تاحشوملا

 مجعم ركذ انب ّرمو . هتاحشوم ىلع لمتشي اهنماث نيواود ةرشع هل ناكو « ةريثك حئادم ىبوبألا

 هودشنأ ام ضعب نييسلدنألا نم هيلع اوذملتت نم ضعبل هيف ذ لّجس دقو ةيردنكضإلا ثدحم ىلسلا

 2 لا كاسل قع

 راشتنا نم رصمع ىرجه لا سداغلا نرتلا قا قص ل هرج تاراشإ ىه امإ اهلك هذهو

 دامعلا انثدحيو هه ةنس دولوملا كلملا ءانس نباوه اهيف ريبك حاشو روهظلا انه از افتنا ايه :تناعشوملا

 تراتخا امنأكو . ")هل ةركبم ةحشوم دشنيو هتيرعاشب ديشبرو ةنس هب هْئاَقل نع ىابصألا

 ضورع عضيل كلذ نم دعبأ وه امل لب ٠ ازاتمم ايرصم احاشو نوكيل ال كللملا ءانس نبا ريداقملا

 حضوي ام وحن ىلع « هماظنو ىبرعلا رعشلا ضورع ذدمحأ نب ليلخلا عضو امك اهماظنو تاحشوملا
 نيدلا حالص نب'''لضفألا ناطلسلا دهع ىف هفلأ ىذلا «زارطلا راد»: سيفنلا هباتك كلذ

 ىف ددرقت اهنأو اهروطش ددعو اهلافقأو تاحشوملا ىف عساو ثحبمب هلهتسا دقو (ه017- ه96)

 ."/|ءزج رشع دحأ ىلإ لافقألا لصت دقو '"!حرقألا ىف تارم سمخو ماتلا ىف تارم تس حشوملا

 ةركسو هحلمو حشوملا زاربأ» ىه .ةحشوملا ىفريخألا لفقلا ىهو ةجرخا نع لوقيو

 )١( ص ةعبيصأ ىبأ. ةبكم عبط ةيردنكسإلا نبا دادحلا رفاظ ناويد 37١.
  .اهدعب امم 1 (رصم ءارعش مسق) ةديرخلا (0) ٠ .5707 ص (رصم

 110١. ةنس 7174 ددعلا ةفاقثلا ةلح عجار (7) (فرامملا راد عبط - يكادنال مسقلا) برغملا )١(
  كلملا ءانس نبال ثاحشؤملا لمع ىف زارطلا راد 0 20 .اهدعبامم

 ا (قشمد عيط) ىباكرلا ةدوج روتكدلا قيقحت .مم/79 رنصملا سفن (")

 ْ .517 ص زارطلا راد رظنا (4) نيبال ءابطألا. تاجر "هر" تايفولا تاردإ 0(



١4 

 ةيفاقو نزوب ديقتي نأ لبق حاشولا رطاخ اهيلإ قبسي نأ ىغبني هنإ لوقيو «هربنعو هكسمو '

 دا ظحالبو تنجم نورك نأ سعتنم 4 اهيف تيك نعللا نا اضأ لوقو اة

 نزوال مسقو ,مهراعشأو برعلا نازوأ ىلع ىرجي مسق :نامسق نزولا ثيح نم تاحشوملا

 .ءارعشلاو ءاملعلا ةنسلا ىلع راد ىذلا وهو رثكألا وه لوألا مسقلاو .عاقيالا هنزي امنإ ."اهل

 اسمح هسفنل راتخاو ,ةحشوم نيثالثو اعبرأ نييسلدنألل هباتك ىف كلملا ءانس نبا راتخاو

 قرولا عجس» :هباتك ىف ىواخسلا دمحأ هل دشنأ ذإ ةريثك تاحشوم اهء ارو هلو .نيثالثو

 :هنانك ل نكاوتلا هدقلا ان فرو ةحش وم نين امثو اعبرأ «ةبختنملا تأحشوملا عمج ىف ةبجتنملا

 ظ لاعق ًالاو تاهش ولا ىف لالا ترفع

 عاقيالاو سرحلا لامج نم مهتاحشومل نويسلدنألا نوحاشولا هرفو ام ىدم فورعمو

 ىتح ءروطشلا رصقو .اهتقاشرو اهتبوذعو ظافلألا ءافص امه نيتمهم نيتليسو كلذل نيدختم

 ,نيتليسولا نيتاه كلتْي فيك كلملا ءانس نبا فرعو .بولقلاو حامسألا دلي اضل اخت ةيفن حبصت

 علطم ىف هلوق لثم نم نييسلدنألا تاحشوم نع ةينيموم ةعورب لقتال هتاكفوم"اذاف

 : ديس نبا اهاور ةعشوي

 كيبنتت ةلون + :كيكت رنَتلا
 كينج د كسلا ةدسستلاو

 كفارف | موي طع لك نك
 كقانع ىلع ميدق ب ىل نإو

 كييف رفا | كينما لاب
 ظ كيدعي ةانيسع ظ ر ايلق ىل: .نآل

 اهعقو لامجو عمسلاو قطنلا ىف 2000 اهسرج ةوالحل مفلا نع ةفخب ريطت تاملكلاو

 رودلا اذه طم ىلع ,ةعيدب روصو ةولح ع زارطلا راد ىف هتاحشومو .ةدئفألاو سوفنلا ىف

 ظ ظ :دناشت وم. ىدعا ق نضقلا نأ "
 ةحاللعلاو بلا مسج دب ”ةئرببلا نسعا ايدفنيج ظ

 ةياقو :ةنج (8) "7 ص زارطلا راد )١(
 اقيقر لصألا ىف () 77 ص زارطلا راد (؟)



 لح

 2 0 2 - 8 ٠ 2 75 ٠

 هحابسلا نسُحُيال ءامل ىف  هّيِضُملا َةَنْجَولا ى كلاخلاو
 درو ةنجولاو «'ءايحلاو رفخلاب ىألم نيعلاف « ةحالملل ةروص عورأ رودلا ىف عمج دقو

 ال نسحلاو ةراضنلا ءام ىف قراغ ةنجولا ىف لاخلاو ئلألتملا رغثلا ناوحقأ اهتحت ءرضان
 00 ع« تاحشوملا مظن ىف ةقئاف ب اوعربب ىكل هدعب نيب رصملا كلملا ءانس نبا ٌدعأ كلذبو

 : ةروهشملا ةحشوملا بحاص 7718 ةنس ىوتملا نالْيَعلا ىمعألا 2١ رفظم هرصاعي ناكو 508 ةنس

 للا نأ .نابت ايلتمتاب المك

 لودَجلا َفطَعْسَِم امهراوس ىلعجاو

 ةجهب .بوبحملاب ةجهبلاو لصولا ةليل نع ثيدحلاو رمخلاب ةحرفلا سوئكب ضيفت ةحشوملاو
 : '!اهيف لوقي ةعيدب ةحشوم هاويد ىفو 114 ةنس ىنوتملا هيبنلا نبا هرصاعي ناكو .ةجهب اهدعب ام.

 ُرَمسأ يفهفهم ىف مولي نمل ..لق

 ةنونكم تيقايلاىف ُهَنيُح ةّرد  ىنارين تأفطا ىناقس ول وأ
 ةرد لمحي نيتفشلا توقاي نأو هبلق نارين ءوفطي هنأب رغثلا باضر نع هريبعت حضاوو
 ,نيحاشولا نم ريثكب ىقتلنف كيلامملا نمز ىلإ ىضمنو .ةعيدب ةيانك ىهو ةنيمث ارق

 ىلع .كيلامملا مايأ ىف ةرهدزم تاحشوملا تلظو .ليكولا نباو ىزازعلا مهتمدقم ىفو
 ' نب ىلعلو ,مهراكذأ ىف ةفوصتملا ناسل ىلع اهمادختسا عاشو "كيو هناا نبا نانا
 ةيفوص تاحشوم ناويد 8١1 ةنس ىفوتملا هنمز ىف ةيئافولا ةقيرطلا خيش افو نب دمحم
 نيسمخو اسمخ افنا روكذملا قرولا عجس ىف ىواجسلا هنم دشنأو 009 لازيال
 .ةملكب ليكولا نباو ىزازعلا نم الك صخنو ةحشوم

 40“ م
 ظ : ” ىزازعلا

00 

 ةرهاقلا ف سكراهج ةيراسيقب ارجات ناكو كلملا دبع نب دمحأ ىزاّرعلا نيدلا باهش وه
 د9 ا سس حدس تنس اسس سس سس سس

 ةتابن نبالو ىباهشلا فيطللا دبع قيقحتب ىجاونلل لاجزألاو ص ( ةرهاقلا مسق ) برغملا هحشومو رفظم ف اررظنا )١(
 .تاحشوم عيرأ سناكم نب.نيدلا دجملو تاحش وم عسن هيف تاوفو ١44/١9 ءابدالا مجعم هيف عجارو 4.« ٠١"

 اهدعب امو 40/١” قاصلا لبملا ىزازعلا ىف رظنا (4) ١١١/8 تارذشلاو 760 نايمحلا ثكنو ١١1/7 تايفولا
 ىبتكلا رك اش نبال تايفولا تاوفو ١14/4" ةرهازلا موجنلاو . 4# ص ( ىركف هللادبع ةعبط ) هيبنلا نبا ناويد (17؟)



 ا

 قئافلا قئارلا مظنلا هل افيرظ اًعوبطم اًبيدأ ناك : ىدرب ىرغت نبا لوقرو ىلاغلباا ةيروقلا نحب ترق

 قوت ىلوط دي تاحشوملا ىف هل : رجح نبا لوقيو . كلذ ىف ةياغ هنإف تاحشوملل همظن امساالو

 « نيتمات ريغ هناويد نه ناتخسن ةيرصملا بتكلا راد ىفو . ةنس نوناتو ثالث هلو 7٠١ ةنس

 باتكلاو ءارزولاو ءارمألا حئاذم ىو هتيب لهأو لوسرلا حئادم ىف : ماسقأ ةسمخ قى ناويدلاو

 نيب عقو امفو « ىزاعتلاو ىناهتلاو لزغلا فو « ىجاحألاو زاغفألاو حلملو تكنلا فو « ةاضقلاو

 ةعماج ةبتكم ىو . تاحشوملاو تاسمخا نم نازوألا بئارغ قو « هنامز ءارعشو هرصع ءابدأ

 « هتاحشوم ضعب ىدرب ىرغت نبا ركذيو . ىدفصلا طحب هناويد نم ةبختنم ةروصم ةرهاقلا

 تاحشوملا ىف لآللا دوقع ىف ىجاونلاو تايفولا تاوف ى ركاش نبا اهنم ةفئاط ركذي لئملابو

 : هلوقب اهّلهتسا ةعببطلا لاجيو بحلابو رمخلاب ةوشنلا نيب ةعزوم ةحشوم اهفرطأ نمو « لاجزألاو

 ("”ٌراذعلا ص فيك قاتمّلع زاتتسا نود راقْعلا سأكو لصولا ةليلاب

 باهذلا لبق تاذللا 1 منتغا

 بابشلاو ابصلا َلايْذَأ ٌرِجو

 . يارغلا سوئك تباط دقف برشاو

 : هلوقب اهمتتخاو

 راصقلا ىلايللا نيب نم ِتِيَيُح راها ٌسمش ٌرازو اهيف معنأ ةليلاب

 : ةعيدب ةحشوم علطم فق هلو

 "'حافّصلا اهنافْجأ دْنِغ نم ززتاوفلا ٌيعألا تّلسام
 ""حافكالو برغم نيغا نم ”ةوباقا امد  تلاسأالإ

 ةقيقحلا ىف ىهو « ركاش نبا لوقي ايك « تقاوم اهانب ةحشوم هتاحشوم فيرط نمو

 ىلع قفدتي ناك هنأو « هدنع رعشلا عوبني ةرازغ ىلع هتاحشوم لدت اك لدي وهو « ىعابر سمخم

 . عاقيرالاو.مغنلا .لاجو ظافلألا نسحو ةوالحلا عم « اقفدت هناسل

 غ9

 نويعلا اهب دارأو نويعلا لوح رادتسا اما: رجاحما مر نوجا ف كاببنالا نع ةبانك : راذعلا علطخ )١(

 . اهسفن فويسلا : حافصلا 2(



 45١ا00

 ؤ ٠ "'ليكولا نبا.
 لقتناو 556 ةنس طايمدب دلو « ىطايمدلا ليكولا نباب فوربللا لحرملا نب رمع نب دمحم وه

 ««ةرهاقلا نإ: قتلا أ ين ةلاتمةميرتس ول قا سيرت كوت. انب اكو « قضم لإ هنأ عم

 ةنس قوت نأ ىلإ ةيرصانلا ةسردملاو ىنيسحلا دهشملاو ىعفاشلا ةيواز ىف اهب سيردتلا هيلإ دنسأو
 اًراظن ثحبلا ىف لثملا هب برضي ىعفاشلا دهشم ىف اعراب اريبك امامإ ناك : ىكبسلا لوقيو . 5

 ظفحت ناك ىوينلا ثيدحلاو هقفلا بتك نم ظفحي ناكام بناحجيو . ةظفاحلا بيجع ءاكذلا طرفم

 . تاحشومو تايعابرو رعش نم هل ناك امب هومجرتم ديشيو « ىبنتملا ناؤيدو ىريرحلا تاماقم

 ىدحإ ىف هلوق نمو . لزهملا : رودت ىتلا قيلالبلاو لجزلا : ىبعشلا رعشلا ى ةكراشم هل تناكو

 ظ : ةتافيكوت

 قرولا نيب 2 نابلا . نوصغ هد لجخأ ام
 قدَحلا نسخ قالْرْعلا عم اهلا اًبسو الإ

 هتلقم قف ماقسلاو ةحصلا

 هتنجو اق ميححجلاو ةّنحلاو

 هلروص ف مسالا ىنعم عدبأ ام

 ىَقُس لطلاب ناحّيرلا معان هاوح . درولاك

 قنتعسلل ١ ناصغألا ةليم ليمب ّدقلاو
 ادمك هأوه ُْف ةيوماو ايحأ

 ادعس دق هّح ىف ىَوَج تام نم

 ادبأ ىدُحو كرتأ ال ٌلذاعاي

 ما ١ طبض قى هتردق ىلع لديل « تايعابرلا نزو ةحشوملا هذه 4 0 دقو

 ّ انانتفاو اعادبإ اهنزو فو اهبف هأك اح ىذلا هرصاعم ىلحلا راحملا نع لقي.ال هنأو ) نحللاو

 ةيعفاشلا تاقيطو 40/١18 ةياهنلاو ةيادبلاو 4١4/1١ ةرضاحلا قاولاو 800/7 تاوفلا ىف ليكولا نبا ةمجرت عجار )١(:

 ى لآللا دوقعو 777/7 علاطلا ردبلاو 79/8 ىكبسلل تارذشو 77/4 ةرهازلا موجنلاو 754/4 تايفولاب

 . ( سرهفلا رظنا ) ىجاونلل لاجزألاو تاحشومللا 20 نسحو 75/5 رجح نبال“ ةنماكلا رردلاو 1١0/5 بهذلا
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 اهافقأو اهعلطم ىف ةنمضم ةروهشملا نوديز نبا ةينون نم ةيناثلا روطشلا لعج ةحشوم هلو

 علطملا فق هلوقك : ]

 غدا  منادينا  ايست االول ىبسألا انيلع ىضَتب .انيف ايكحم

 ىتح ةطشانو ةيح لظت اهنأ ريغ « ىزازعلاو ليكولا نبا دعب تاحشوملا ىلإ فلكتلا ىرسيو

 دنع اناقلتو © هريغو ىجافخلا باهشلا دنع مجارتلا بتك ىف ظحالي ام وحن .ىلع نييناهعلا مايأ

 ةنس قوتملا ىركبلا ىيدباعلا نيزل ةعيدب ةحشوم ىبحا ١١١1 نب جفا ضر ةرجهلل

 ""اهف هلوق نمو « كلملا ءانس :

 0 ١ 00 0 و . 1 َّ ه رق

 هنانك مككيتاهو ظ هناح مكلت 2 نويعلا نيولت نسح نم اوبجعا

 ىلاح ٌردلاب اًمجلا رم ىبأب
 ىلاوعلا ندق نم ّطح دق 1

 ىلاللا رك هرْكَن نم ىبلطم

 7 يو ١١١85 ةنس قوتملا هللا ءاطع ف مساقل قربحلا دشنأو  ةبوذع ليسي حشوم او

 ] 00 . بيظخلا نب نيدلا ناسلل اًروهشم اًحشوم هب ضراع

 تايصيدبلا

 رضمنراز ذم لقألا لع غ 5 رعشلا ىف ةمب دق اهاندجو تاضذلا ىلإ تاحشوملا انكرت اذإ

 نكي ملو « هتانسحمو عيدبلا فئارط نم. .امهر اعشأ ىف ام ىلإ .اهؤارعش عمتساو ٠ مامت وب داو نيهاوت قب

 نيح نم اهنومدختسي اوناكذإ « فئارطلاو تانسحملا كلت مادختسا نم نورثكي نوي رصملا ءارعشلا

 ىلع ةيمطافلا ةلودلا نمز نم ىلوألا بقحلا ىف مهبأد كلذ لظو «. طارفإ نود نيح ىلإ
 انيقل سماخلا نرقلا ىلإ انيضم اذإو . "837 ةنس قوتملا ىسينتلا عيكو نبا رعش ىف ظحالي اموحن

 تاراعتسالاو تابيبشتلاب رخاز هرعشو « ةعيبطلاو رمخلا رعاش قيقَعلا فيرشلا هئارعش مهأ

 نال « ةيملعلا تاحلطصملا ضعب راهظتسال ةلق ىف عنصتيو « ةلكاشملاو قابطلاو سانجلاو

 )١( لادتعالاو ءاوتسالا ىف ءاسنلا راشأ ماهسلا ةبعج : ةنانكلاو 014/4 ةناحيرلا ةحفن .

 . قربجلا خيرات (5) >> دودق اهب هبشتو حامرلا : ىلاوعلاو . نويعلا ماهس ىلإ اهب ١/١48
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 . لثم ف ويرصلا ابر مناور جو جابر سايس نايل ْ
 : "' هلوق 130 عل

 نينَط هلا سيب لكل  نونفا 8-5 | يعاشو

 . سيفنلا رعاشلا تايأ اهب دصقي امإ وهو ودعلا نيعل ةلاقلا نويع ةملك ىف ىّرو دقف ظ

 . اهدجتنو و ينرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا ١ انباتك ىف اهانركذ هرعش ىف ىرخأ ةلثمأ ةيروتللو

 مايأو لضافلا ىضاقلا نمز ىتح رخأتي مل رصممب اهروهظ نأ ىلع لدي ام ٠ هدعب ءارعشلا دنع ةريثك

 ةدير خللا باتك نم ىرصملا مسقلا ىلإ عجري ْنَمو . 2” ةنازخلا بحاص كلذ نظ امك ةييوهألا ةلودلا

 تانسحم عويش ظحالي ىرجحلا سداسلا نرقلا ىف رصم ءارعش نم هيف مجرت امو ىناهبصألا داملل

 : "نغم فصو ىف سقالق نبا لوقك « ةيردنكضإلاو ةرهاقلا ءارعش ةنسلأ ىلع عيدبلا
 ظ ندانشو ' داق نيباه الإ حارا فرا> هو

 نجادل جاد ٌليللا»و تصنأف ىميدناب مق
 َنِساَحُم ساح لك مم علو فطقلا ..يلع» عاطل

 نغم ىأ د داشف ٠ اهل ةقباسلا ةملكلاو ةيفاقلا نيب 00 ا اذه ىلع اهعيمج ةعطقلاو

 ىأ اع ناكر « نغم ىأ نجاد ةملك قبست ملظم ىأ جاد ةملكو « لازغ ىأ نداش ةملك قبست

 نم مهراعشأ ىف نورثكي اوناكو . هسانج ىلإ رورملا بعصي كلذب وهو . نساحم ةملك قبست بارشلل

 0 ل ريغضلا ىناه نبا لوقك ةفيرط هيك روص هيف مهو قابطلا

 رع 20 000 يَ افطو م , كرا 5 كيو

 زن تين ل 6 نمو . .رابغلا وأ لعلا بيب هبشي امم فيسلا ةحفص ىف ىري ام دنرفلاو

 اك نيسابعلاو نيمالسإلاو نييلهاجلل روطشلا ضعب نيمضتو مكحلا ركذلا نم 0 مهدنع

 51/5 ظ 0 صصص ( طاطسفلا مق) برزغملا 00

 378/١ ةديرخلا (4) ١ اهدعبأمو 7” ص ( قالوب ةعبط ) ىومحلل ةنازخلا (1؟)
 ( رصم ءارعش مسق) ىئاهبصألا داعلل ةديرخلا (9)
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 سوداق نبا لوق ىف مات سانجل ةقناعم ةيروتلا ىرن 22 :

 هئيقو َةَيِهلُم بح ىف  اًميغم  ُلذاوعلا مالا
0 1 

 0 رج © عارم هر
 ا

 هنيقو هب  مارغلا ّريث اأن  َنيأر ٌننأ ولو

 ىلوألا ىف واولاو « نيتيبلا ةياهن ىف ةرركملا « هنيقو ٠ ةملك ىف ناحضاو سانجلاو ةيروتلاو
 ديعل ءازوغلا نهد ق3 تاغ و ةي روتلا عضوم ىهو« قو» : لعفلا لصأ نم ةيناثلا فو ةفطاع

 مولعلا تاحلطصم ةديدش ةلق ىف اومدختساو . تايلكلاو روصلا فريظنلا ةاعارمب ةيانع للا

 مهيب نم ارعاش دايغلا نك نيو مهراعشا ىف ةثوثبم اهدجن زاغلألا ىتحو «. هيجوتلا مساب ناسا

 . "!ةديدش ةيانع ودبي اهف زاغلألا عنصب ىتعي ناك ربحم نبا ىمست

 ىذلا نيدلا حالص ريزو لضافلا ىضاقلا ةيبويألا ةلودلا نمز ىف تايعيدبلا هذه ءاول لمحو .

 . نييمطافلا باتكلاو ءارعشلا نم هريغو سوداق نبا لاثمأ ىلع ةيمطافلا نيواودلا ىف ىّبرتو أشن

 تانسحملا مادختسا ىف "7هنمز دعبو هنمز ىف ءءارعشلا مامإ ىدفصلاو ىومحلا ةّجِح نبا هلعجمو

 نمو كلملا ءانس نبا هجبنو هلاونم ىلع هبرد ىف راس هنإ نالوقيو « ةيروت ريغو ةيروت نم ةيعيدبلا

 نيدلا رصانو 307 ةنس ىفوتملا رازحلا لاثمأ ةيكولمملاو ةيبويالا نيتلودلا ءارعش نم هوفلخ

 ةنس قوتملا قارولاو 817 ةنس قوتملا رهاظلا دبع نب ٍنيدلا ىبحمو 241 ةنس قوتملا بيقنلا نب

 ىلإ مضن ن نا عيطتسنو . 717 ةنس قوتملا ىماهملا نيدلا ريصنو 7٠١١ ةنس فوتملا لايناد نباو 6

 قوتملا ةتابن نبا لاثمأ نم رصعلا اذه لاوط مهدعب اوءاج نم عباسلا نرقلا ءارعش نم مهانيم نم

 نم ةيفوصلا ءارعش ىبحو . 7814 ةنس قوتملا سناكم ن نباو 781١ ةنس فوتملا ىطاريقلاو "4 ةنس

 رودت ىذلا بطقلا داقتلا اهلعجو . ةرثكب تانسحما هذه نومدختسي مهدجن ضررافلا نبا لاثمأ

 وحن ىلع 565 ةنس فوتملا ىرصملا عبص,إلا ىلإ نبا كلذ ى مهمدقتي «رعشلا نف ىف مهتاباتك هيلع

 ] 0 .ء«ريبجتلا ريرحت » هباتك ىف هنع فورعم وه ام
 حيدم ىف دئاصق اممضتتو . ءارعشلا,عادبإل ةقيقدلا سيياقملا وأ سايقملا تايعيدبلا حبصتو ٠

 ىطويسلل ةديصق دئاصقلا هذه مهأ نمو « ةلوطم احورش حرشتو تايعيدبلا ىمست ست ع لوسرلا

 هشئاع هرصاعت تناكو ٠ حرش .اهيلع هلو « عيفش ريخ حدم ىف عيدبلا مظن ٠ اهامس ةيعيدب وأ

 )١( ةديرخلا ١/51 )( قلوب ةعطم عل ) ىودحلل بدألا ةنازخ رظنا (

 7944و صا 50/9 ةديرخلا (؟)
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 ءارعشلا مادختسا نأ ظحاليو . اتيب نيثالثو ةئام ىف اهتيعيدب تلعج دقو 477 ةنس ةافوتملا ةينوعابلا

 تيقملا فلكتلا نم روص ىلإ لوحتي مو لقثي ملو جمسي مل تانسحملل رصعلا اذه لاوط نييرصملا
 اهب ىرجت ىتلاو مهتجزمأو مهسوفن اهيلع ىوطنت ىلا ةبوذعلا تلاح امنأكو « نييناؤعلا مايأ ىتح

 ايدقو .هنيوالتو عيدبلا تانسحم نم هومدختسا ام نيبو كلذ لك نيب ٠ مهضرأ ىف لينلا هايم

 « ايهئارعشب طلتخاو ةرهاقلاو طاطسفلا لزن نيح برغملا باتك بحاص ديعس نبا كلذ ظحال

 :::0) نشنا نأ :ثملي م ذإ ظ

 ٍرْخشلا ىف ةوالحلا كلت مكبسكأل مكراج ُنيّا اَدَغ رصم ىنكاس اأ

 راو مظنلا ىلع ودبي رثأ ىوس قبامو ٌرحس ضرألا كلتب ناكو

 كلتا - كلتل ءارعشلا م مجارت ل ةيوالغو ةزالعح نعي ورم امو رحسلا ميلا

4 

 حيدملا ءارعش

 فى ةصاخو « ةيومألا ةلودلا مايأ ركبملا ةالولا نمز ذنم حيدملاب رصم ىف ىبرعلا رعشلا ظتكي

 لظيو « قارعلاو دجنو زاجحلا ءارعش هعجتن ف ء احّدمم اداوج ناكذإ ناورَم نب زيزعلا دبع ل

 جارخلا ىلاو حدملرصم ساونوبأ روزيو « ةيسابعلا ةلودلا مايأ ءارعشلا ةنسلأ ىلع ىرجي حيدملا رعش

 نب شايع حدمبو « مامت وبأ اهروزي نأ ثبلي الو « ةعئار حئادم هيلع ىنضيو «٠ بيصخلا : اهب
 مهأ نمو . رهاط نب هللا دبع اهيلاو حدمي ابك « انبرم ايك جارخلاو ةطرشلا ىلع مئاقلا ىمرضحلا ةعيه

 رهاط نب هللا دبع ىف هحيدم ضعب عضوملا اذه ريغ ىف اندشنأو « ىناطلا ىلعملا ذئنيح رصم ءارعش

 . نولوط نب دمحأ حيدم ىف اهؤارعش ىرابتيو ةينولوطلا ةلودلا دهع اهّلظيو . نومأملل رقم ناو

 ةنس قوتملا ربكألا لمجلا هبقلب روهشملا مالسلا دبع نب "”نسحلا رصمل هكح ريكاوب ىف مهمهأو
 : هحيدم ىف ةديصق نم هلو ء« 4

 )١( ىدنكلل ةاضقلاو طع باتك ىف هلو * ضان ةرهازلا موجنلاو ا تايفولا تاون "

 ظ . ةقرفتم راعشأ 230 توقايل ءابدألا مجعم ربكألا لمجلا ةمجرت ف رظنأ (؟)
  111ص ( طاطسفلا مسق ) ديعس نبال برغملاو 77١
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 اهتاونأب ْانِّمَع ةباحس |ِدَي نم َْنَدْلَع مك ُدَي هل
 متاجرأب 2 ضاف ىَدُهلا رك 2 هناطلسب رصم ىلإ رنا

 . دحأ ىلولسلا ميرم ىلأ هدج ىلإ بوسنملا ىبحي نب مساقلا 7 ىميرملا نيينولوطلا ءارعش نمو

 اًريثك هيلع غبسأو هب صتخا هيوراهخ شيحلا ىبأ رعاشوهو « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأ

 0 : لوقي هيفو « هلاون نم

 ىضْرأ اهريغ نع تسل ىنإو رصمب 2 امئاد كلْخَر ٌُلابام ىل نولوقي

 اضوألا الم ىذلا ليّثلاو شّيجلا وبأ اب ادغ الب نع ليحر فيكو

 . ١١" ةنس ىميرملا قوتو

 مهرثاكت درطاو ٠ انب ص ا ةينولوطل ةلودلا ذنم طاطسفلاب نورئاكتي.اوذخأ دق ءارعشلا ناكو

 ءزحلا اذه ق هل خرؤت ىدذلا تارامزالاو لودلا رصع أدب اهمايا قو « ةيديشخإلا ةلودلا دهع ىف

 هرعاش لوقي كلذلو . نملاو زاجحلاب هل بطُخو مورلا روغثو ماشلاو رصم كلم دق ديشخإلا ناكو
(9) 2.0 ْ 

 : اهب هحدمب ةدصق نم رخأف / دعس

 ىماح اًرداق اًميفر [مكك مم ] لازال دعبألا نملاو

 : هينبال ةلودلا ريبدتب ىشبحلا روفاك كسملا ىلأ هالومل ىصوأ نأ دعب 74 ةنس ديشخالا قوتبو

 . "08 ةنس ليقو "814 ةنس قوتيو ىلع هوخأ هفلخنو "44 ةنس اهلوأ قوتيو . ىلعو روجون وأ

 ش تارفلا نب , , رمعج هريزو هم: َْق نمألا هدعاس ناكو موب ةنس هتافو ىح كلملاب روفاك لقتسيو

 مجاشك مهتمدقم فو جف لك نم ءارعشلا هدصقف . احّدمم روفاك ناكو . ةبازتِج نبا مسا فورعملا

 : لوقي اهيفو « هتيئاي هدشنأ ام لوأ ناكو .هنمز عبو هنمزل ءارعشلا مامإ ىبنتملاو « ماشلا رعاش

 مق ) برغملا ىف (رقبلا ىضاق) اديعس رظنا (5) ١١ ص (طاطسفلا مق ) برغلل ىميرلل. ف عجار )١(
 صاقلا ديعس هسفن وه هلعلو 7707و ١947 ص ( طاطسفلا ةاضقلاو ةالولا ىف هل ةقرفغتم اًرامشأ رظناو 37١15

 ةلودلا اوثر نم نيب ١4١/9 ةرهازلا موجلا :ىف روك ملا : ةلحضلا ةلجمب هنع تالاقم ىفو هيورايخ رابخأ ىف ىدتكلا

 ةينولوطلا ىددع ىف 14174 ةنس ةيقارعلا باتكلا ةلجحبو ١47 ددعلا

 ىناتلا نيرشتو بف



 مالا ظ ظ

 قارا ضنا كبلا .دلصق“ ضو, + هريخع . ”ةلرارت < "نوفاك" ةةضارقا
 ايلاو 2نيقارجلل اكلم مجريف للجار  كدوزب نأ ريثك ريغو 1

 يح رطل ةعباجلا عاقل نادلب ضعب ىلع روفاك هيّلوي نأ رظتني تاونس 5 ىلا ا
 ' .ارم ءاجه هاجهو ليلب ق قارعلا لإ ل رلا هربص دفن اذإ

 ةرهاقلا اهب سسؤيو ىلقصلا رهوج اهزني ذإ ٠ ةيمطافلا ةلودلا دهع انيرف رصم لبقتستو
 ةمحضلا هتلودل ةرضاح ةرهاقلا حبصتو . ىمطافلا ةفيلخلا زعملا هعبتي و رهزألا 0 اهدجسمو

 - "58 ) زيزعلا هنبا هفلحيو "58 ةنس قوتي نأ زعملا :ثبلب الو .هذعب نم هدافحأو هئانبأ ةلودو

 مهتنسلا لعج امم . ءارعشلل ءاطعلا نالزجي اناكو « هل اريزو سلك نب بوقعي ذختيو ( ه7
 . 20 يهحئادم ىدحإ ىف عوجا نبا نب هللا ديبع لوق ةلكاش ىلع . اههحدمب جهلت

 ممألا ْبَمْشَت ةبوطخ انّيمَت اعم ريزولا هارآو ٌريزعلا الو
 قمعقُرلا وبأ زعلا دهع ىف ةرهاقلا لزنو « ةنانط حئادم زيزعلا هيخأو هيبأ ىف زعملا نب مقلو

 : ناكلخ نبا لوقيو 49 ةنس ىفوت ىتح اليوط انامز اب ماقأو . دمحم نب دمحأ : ىكاطنألا

 دئاقلاو زيزعلا نب مكاحلاو زيزعلا هدلوو زعملا اهب تي اهئاسؤرو رصم كولم ىق هرعش مظعم »
 ل نبا حيدم ىف ةديصق هل دشنيو ' « اهنايعأ نم مهريغو سلك نب بوقعي ريزؤلاو ارهوج
 تثدح ةلزلز ىف هدشنأو « مكاحلا رعاش منال ةجاّتصب بقلملا مصاع نب مساقلا نب دمحم ناكو
 : 9ييدم ىف ةديصق نم رصمب

 احلّصلا ٍةداسلا لل العلا لْجَت اًيتعم نيدلا ىحضأ ىلدعلا مكاحلاب
 احرف هلدع نم د اهنكل * مدا ديك نم رصم "تلزازام

 هحدميو . ىدادغبلا ءالدلا (!7 عي رص هدهع كر قف رصم لزتيو ٠ رهاظلا هنبا 000 ليو

 )١( نبا لق رظناو دك ىزيرقملا ططخخ عجار ؟/ه6ه١ .
 ةجانص ىف رظناو 778 ص ( ةرهاقلا مسق ) برغملا 20 .: بعشت ا. هي را ةميتيلا عوجلا ىبأ
 537/١© ةرضاحلا نسح حوندلا ظ 0 .دسفتو قرفت
 نبا ىفو ١4/١ ةميتيلا ةمنت ىف ءالدلا ميرص رظنا (4) ١١ ىف رظناو. اهدعب امو 3/0 ناكلخ نبا (؟)
 191//" تارذشلاو ١١١/7 ربعلاو ”ما/# ناكلخ تارذشلاو ١7/م ربعلاو 757/١ ةميتيلا قمعقرلا ىلأ



 اه+4

 ناطلسلاو رمألا حبصيو 44 ةنس ىلاهْلا ردب ةرازولا ىلتعيو ( 5مل - 5 ”17/ ) رصنتسملا هفلخمو

  ارعاش ناكو . ( ه 018 - 480 ) لضفألا هنبا ةرازولا ىلع هفلخيو . ءارزولا ديب خيراتلا اذه ذنم

 ىف تلصلا ىلأ نب ةيمأ - انب رم ايك- اهفصو ء. رعشلا ىف ةيوق ةضهبن ثعبف « احدمم ناكايك
 هتلاسر

 رفاظ هحاّذُم رابك نمو . اعيمج هوجهو هوح.ام نمثم هنمز ىف ءارعشلا ءامسأ اهيف اددعم « ةيرصملا

 هلو ٠ باتكلا نيب هل مجرتنسو ىراصنألا ديز نب نسحو . عيشتلا ءارعش نيب هل مجرتنسو دادحلا

 .. ''"هلوق لثم نم ةعئار حئادم هيف

 ركب فَ 0 نم اهلاصآ تنأك اهضراوع لوقصم ٌّرُكلا كاي

 ريتست حابصإلا قى ليللا محينأو مهمتاخ تنك ُكولم ٌركذ تتلمخأ

 ردملو ّردلا اهتم ةراجحلا نإ فرش م نكل تنأ ىَرَولا ٌضعب

 رعتسي قربلا اهيف َلظ ةباحس اهب ىفرشملو هتحار لان

 ةلودلا نم ةرخأب اناقليو . ةبصخ ةيرعاش ىلع لدي امم « ةعيدب هروصو نيتم لزج هظفلو

 نبا لثم ءارعشلا نم ريثكل ايعار ىلاهللا لضفألا لثم ناكو « كيزُر نب عئالط ريزولا ةيمطافلا

 بذألا بتكو ةديرخلا رحتزتو يدر هبخاو ريبزلا نب بذهملاو سيلجلا ىضاقلاو سوداق

 : عئالطل مهحنادمب

 ءافلخلل 5907 ءارعشلا ايف مدقي ةيمطافلا ةلودلا نمز ىف ةريثك مساوم كانه تناكو

 ةمطاف ةديسلاو بلاط ىبأ نب ىلع مامرالاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دلاومو دايعألا اهتمدقم

 ءاروشاع مويو ريدغلا ديعو مكحلا ناح وص هديب ىذلا ةفيلخلاو نيسحلاو نسحلا امهينباو ءارهزلا

 زورّبتلا ةليلو ساطغلا ةليلو ىراصنلا دايعأو ةنسلا لوأو نابعش.لوأو بجر لوأو ناضمر ىلايلو

 تاالافتحا مامت تناك اهلئامي امو دايعألا هذه لك فو . جيلخلا حتف حتف نم هب نرتقي امو لينلا ءافوو

نارقأ ىلع قبسلا بصق هل نوكي نأ لواحي لكو . ءافلخلا اهب نوئنبم ءارعشلا ناكو . ةمخض
 ه

ر)رمآلا دهعل 0177 ةنس لينلا ءافوب لافتحا ىف هوجولا ضعب نم ىزيرقملا كلذ انل روصيو
 448 - 

 ضعب هيدبي دقن نم ايحصي ناكامو تدشنَأ ىتلا راعشألا ضعب ركذي ذإ .(هه14
 . هاون اهلعتا هين لاطنالا ادع قا دقن رج نبا: نأ 197 كلذ: نع .ع نعمكتلا

 )١( ىزيرقملا ططخ (؟) (رصم ءارعش مسق) ىنابصألا دامعلل ةديرخلا 767/7 .

. 
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 ًءاضيبلا ةيالا هيلع تلعو منال هنم لاسف خيلخلا حيف

 ءاطعنالا اهفرعف مام,الا فك ةناكف انل 0 "هذ ُدراوَم ] تَفَضف

 .كلذدبو َ ةاز قا عم حرق ءىش ىأ اولاق « ءاملا هنم لاسف ٠ : هلوق سانلا هيلع دقتناف

 ] : هلوقب اهحتتفا ةحدم رعاش دشنأو . علطملا اذه دعب هلاق ام هيلع اوعّيض

 دع متنب نباب كل مأ لبث ٍدَهْشَملا اذ ىف قلخلا عاتجا نمل

 ىف ديزو هيلع علو ارانيد نيسمخب روفلا ىلع رمآلا ةفيلخلا هل رمأف . هعلطمل سانلا لّلهف

 نم اهملع ناك امو اهفوفرو شيحلاا 'ةكرسب ءارعشلل رمآلا اهانب ىلا ةرظنملا ثيدح انب ّرمو . هيراج

 ةمولعم ةأفاكم ناك كلذ 1 مهحبدمل اقافو ءازج زانت نوسمخ ةّرص لك ىفو ءارعشلل رَّرَص

 ظ ليوطت ف ةنفايأ نوداَيي اوناك ءارعشلا أ ودسو (وه ه4: -هفك4) ظفاحلا ةفلخَو . مه

 ىدحإ ىف هدشني ٍجّرفم نب دمحأ سابعلا ابأ لعج امم اهورصتخي نأ مهرمأف ٠ مهحئادم

 ] 0 ْ ظ + 437 يع ا

 رَصَمْحُي كيفك ىَدَن ترمأ ال ْمِل اًرصتخ .سدلا موبشلا لأ ةنرا
 رب

 رظألا كحْدَم ىف ال َنيبب ىتح انّقباوس ىرْجن نأ دال هلو

 . هيلع اوناكام ىلإ دوعلاب رمآلا رماف

 ةكلمه هب نينا « سماخلا نرقلا رخاوأ ذنم سدقملا تيب ىلع اولوتسا دق نويبيلصلا ناكو

 نم ذئنيح رصم تغلبو « اهّرلا ىف ةعبارو ةيك اطنأ ىف ةثلاثو سلبارط ىف ةكلمم اهلإ اوفاضأو

 دهع ىف ةصاخنو ةيركسع تاديرجت ضعب الإ مهمواقت نأ هلالخ عطتست مل اديب اغلبم فعضلا

 داعب اذإ سانلا ىلع مخي سأيلا نيبو . ائيش اهنع نت مل تاديرجن ء كير نب عئالط اهريزو

 با هداهج حياتو « امر ءاضق ايف مهتكلم لع ىضقيو ٠ مهيديأ نم اهلا صلي ىكنز نيدلا

 هيخا أ نباو هوكريش نيدلا دسأ سو راصاص مل رواش هب ثيغتسيو « نيدلا رون

 ضيبقيو ءرضمل نييمطافلا مكح نيدلا حالص ىبنيف « اعيرس فورظلا روطنتو « نيدلا حالص

 لع ضاضقنالا ىف ذخأبو ؛ هئاول تحن ماثلا مضيف « ندلا رون وتو. مكحلا ناجلوص ىلع

 . ىتلا نيطح ةعقوم : ةلصافلا ةعقوملا تناك ىتح « اريمدت مهعومج رَّمد مهب قتلا الكو « نييبيلصلا

 )١( (رصم ءارعش مق ) ةديرخلا 1
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 نييبيلصلا داوق اورسأو « توبلّصلا بيلص : مظعألا بيلصلا ىلع نوملسملا اهيف للوتسا

 ىتح رسألاو لتقلا ىف مهنم اورثكأ مهنإ نوخرؤملا لوقيو . قزمم رش مهعومج اوقزمو مهءامعاو

 سيل هنأ نظي ىرصألا دهاشي نم ناكو ىرسأ مهءارو سيل هنأ نظي ىلتقلا دهاشي نما ناك

 ةثالثب قيقرلا قاوسأ ىف عابي مهنم ريصألا ناك نأ ل ةرثك نم غلب هنإ نولوقيو « ىلتق مهءارو
 : © اهيف لوقي ةعئار ةحدم نيدلا حالص ىناهبصألا داعلا دشنأ مظعلا رصنلا اذه ىفو « ريناند

 اسْنِج مهرفك سانجأ نم قّبُث مل مهكولم ٌردق َنيطح ىلع ةتططح
 "ا مه نوكت نأ ُْضرأ صر و مهروبق تراص ضوالا بائذ نوطب

 0 تضرع دقو اسحب ل دقو أهم ة ءولمع هللا دالي ايابس

 (0اسكولا بجوت ةرثك مك اهمترثكل اهل بغارال قاوصألا اهب ْفاطُي

 تيبو سلبان لثم نانبلو نيطسلف ىف ةريثك ندم باوبأ ةكرعملا هذه دعب نيدلا حالصل تحتفو

 اذهب قارعلاو ماشلاو رصم ىف ءارعشلا ىنغتو . توريبو ءاديّصو افيحو ةيراسيقو ( عبس ريب ) ليربج
 عيمج حتفلا اذهب حرفلا معو « سدقملا تيب حتفب نيدلا حالص هالت ام ناعرسو . نيبملا رصنلا

 فارشألا بيقن دعسأ نب دمحم لوق لثم نم اليوط ءارعشلا هب ىّنعَتو « ةيمالسإلا عاقبلا

 ] : © سمع

 سك" ”ةكترفلاوا كلل ياقلا" افلا .كتيام كاتم ل

 اورفغتساو اوحّبسف 2 لوسرلا دعو ىذلأ . حّئفلاو هللا رصن ءاج دق

 رشحملا مانألل ةمايقلا ىف وه  ىذلا ”سْدقْلا رّهطو ماشلا حتف

 - نييمطافلا مايأ تناك ايك- دعت مل اهنإف « ةيرصملا حيدملا ةديصق ىف اعساو الوحت اذه ناكو

 داحمأ ةديصق تحبصأ لب « تابسانم ةديصق : ةيمسرلا تالافتحالاو دايعألا ىف ٌدْشْنُت ةديصق

 0 نم اهيف ملا ا ةيرملا ' ف نيتضورلا ىف 0 كلذل د ْ م ةيبرح

 . ةمصاق تابرض 0 ةيورعلا ا ليكي

 )١( ةراسخلاب عيبلا : سكولا (4) . 87/7 ةماش ىبأل نيتضورلا .

 نيتضورلا (6) .اربق : اسمر (1؟) ؟7/«٠١ .

 ) )9قيقرلا عيب ىهو ةساخنلا نم : اسحن . ]
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 ةصاخو « هتوخإ نم هداوقل اضيأ رثكي لب « بسحف نيدلا حالصل ىساهلا حيدملا رثكي الو

 د هعيدب ةديصق نم لضافلا ماعلا لوقي هيفو © لداعلا ةانكأ

- 

 هماركالو باحسلا غلب الو 2 شثوغ ُثِيْع أ هفك ىذه

 هماقرالاب 2 انيف قريلل نمو قري ُمْمَل مأ ةرشب اذهو
 ةكاسا اكد ارعن تقبس:الو ىلايللا ْفْرَص ما شيجحلا اذه

  همامزإ  هتميزع و فرصي هيدل دبع ما رهدلا اذهو

 هماش هيلع  هافشلا ٌرائاف  انّمكك ٌدَح .مأ ُبْرُلا اذهو

 لضافلا ىضاقلاف « حيدملا ىف ةغلابم فراعلا لهاجت مساب عيدبلا ف بولسألا اذه فرعيو
 نود باحسلا نإ لب ءرمبنم باحس ثيغ مأ لداعلا نم هلاثمأو وه هبيصي ام مركأ ىردي ال

 وه امأ لوزيو ضرعي قربلا نأ ريغ ؟ قربلا مأ الألتب ىذلا ههجو رشبأ ىردي الو . ضايفلا همرك
 دبع رهدلا نإ لب « ىلايللا فرص وه مأ شيج رصنلا ىلإ هدوقي ام ىردي ال اضيأو . مري ال مقف
 ىتلا هافشلا راثآ اهيلع ىري دودخ ىلع ريسي هنأكو هيلع ريسي ال بجعيو « هنثيشمو هرمأب عدصي هيدل

 ىلع اهارن ىتلا ةماشلا سفن اهنأكو. « اهليبقت ىلع ةمحدزملا دوشحلا ةرثكل « هنود نم ضرألا لبقت
 . دودخلا

 518 ةنس تناك اذإ ,ىّتح نييبويألا نيطالسلا لا حئادم ف ها عوضوملا نييبيلصلا داهج لظيو

 مهتثلحو ٠ تاونس, ثالث وحن اهب 0 ؛ ءلماكلا ناطلسلا دهعل طايمد بيلصلا ةلمح ازغ
 ىسيع مظعملا هيووخأ لماكلا ناطلسلا رفنتساو ةروصنملا وحن بونجلا ىلإ اومّدقتي نأ مهسفنأ

 ظ تل تارفلا ىتح ةيقرشلا تايالولا بحاص ىبسوم فرشألاو ماشلاو قشمد بحخاص

 . هءارو امو ط سوتملا رحبلا ىلإ نيراف اهرثإ ىلع اوُلو ةقحاس مئازه بيلصلا ةلمحم تلزنأو مهشويج

 : © لورقي اهيفو لماكلا ناطلسلا اهدشنأ ةحدم ى ديحملا رصنلا اذهب ريهز ءاهبلا ىّنغتو

 ثلا كلي ايافعأ ىلع تتشثو رطل لل ىف نيثلا نط ها لب
 - ٍرطِم نرم رثكأ ٌدادغب انحرف دقل اهدحو كلذب ٌرصمع تَحِفامو

 يل

 ربقلا بحاص ىلإ هيهني ةبرئيو | ةكمل عاملا اذه غلبم نه

 )١( ةنص ةعبط ) قزارلا دبع فطصم خيشلل ريهز ءاهلا (5) 0><<ص (قالوب ةعبطم عبط ) ىومحلل بمألا ةنازخ '.
 56 ص (ه 64 ,. لهم
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 رقما ب مرغاولا ريغلا ةحرفلا نأو نييبيلصلا راحدناب فينحلا نيدلا للمت رّوصي ريهز ءاببلاو
 ةكمى ىحولالزانم هبت رح هئإو ءةيسابعلاةفالخلاةمصاعدادغباضيأتمعلباهدحو

 بيلصلا ةلمح لظ اسرد رصنلا اذه ناك امنأكو : رهاطلا هثدج ىف لوسلا هب انبي نأو ةنيدملاو

 . اسنرف كلم عساتلا سيول ةدايقب اوعمجت ذإ 5417 ةنس تناك ىتح « اماعر نيثالث وحن هنوركذي

 كوينوبالا :نيطخلسلا حا هاش قاووت ذاق نيبرصلا نا رغد ةروستلا وق اوهكتاوب طافش: ا ولزنو

 ناهَتل نبا رادب نجّسو اريشأ عساتلا سيول دخاو © اير افك مهوقحسو ”4/ ةنس مهب اوفصع

 جرخو هاش ناروت اهضرف ىتلا حلصلا طورشل نعذأو . حيبص ىباوطلا هسرحي ناكو ءاشنإلا بتاك
 هفلختو هاش ناروت َلَئقْيف « اعيرس فورظلا روطتتو . اًروحدم ائساخ هتلمح لولف عم رصم نم

 ملف ءارعشلا ةنسلا دقع ىذلا وه ثادحألا هذه عي رسلا عباتتلا لعلو . كبيا ناطلسلاف ردلا ةرجش

 . ديدش لاكن نم بيلصلا َةَلَمَح قاذأ امو لسابلا هشيجو هاش ناروت ةلوطبب اوت
 ماشلا راتتلا لويس حستكت ىتح <87 ةنس ىاوُب امو « كيلاملا ٌةلود اهءارعشو رصم ءلظتو

 اهدريو . تولاج نيع ىف اهحاج حبكيف كيلاملا شيج اهب قتليو نيطسلف ىف بونجلا ىلإ طبجتو

 ةمهلا ىلاع ناكو 568 ةنس رصم ناطلس اعن رس سربيب حبصيو . بام ريغ ىلإ سربيب رهاظلاو زطق

 . مالسإلاو ةفالخلا ةيماح رصم تحبصأ كلذبو « ةرهاقلا ىف ةيسابعلا ةفالخلا داعأف ء رظنلا ديعب

 هتاحوتف انروصو هوجولا ضعب نم هانروص دقو . كيلاملا نمز ىف ىبهذلا رصعلا دعي هرصعو

 نم ناكامو « ةيكاطتأ ىف مهتكلمم نيلوألا ضْوَف فيكو « راتتلاو نييبيلصلا عم ةرمتسملا هبورحو

 مهيلإ هضاخف . تارفلل قرشلا ئطاشلا ىلع مهل عومجي اموي عمسو . لصوملا ىف راتتلل مئادلا هيقعت

 نيدلا رصان لوقب كلذ ىو : ليلقلا الإ مهنم جْني ملو ةميظع ةلتقم مهنم لتقف هعم شيجلا هضاخو

 : "9ةليوط ةديصق نم - ةعقاولا رضاح ناكو - ىنانكلا بيقنلا نب نسح

 6 مئاوقلاو ىوقلاب انم هانكس انليكِب 2تارفلا انيمارت الو

 مئانغلاو ىضفغلاب اندلع ثيح ىلإ  هٍنايرج نع َراّتتلا يتضقوأف

 نييبيلصلاو راتتلا ىلع رفظم رصن لكو ةكرعم لك ىف مهدئاصق سربيب ىلع نوهثني ءارعشلا ناكو

 ةيرهاظلا ةسردم ىو . دجاسملاو سرادملا ئشني ناك نيح لثملابو . ىرغصلا ةيساو هينيمرأ ىو

 هانددس : هانركس 20( ها ةرهازلا موجنلا (2١0
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 ] يد ةكسقم قمت قاوزلا جارسلا لوقي 10

 ماشو قش  اهيلإ قارع -ادغ ةسرده ملعلل اهدّيشو

 ماظن َماظنلا اذ ىهاضُي سيلف احل ةّيماظن اموي نركذتالو

 دادغب ىف كلملا ماظن اهأشنأ ىتلا ةيماظنلا ةسردملا قوفت قارولا ىأر ىف ىهف .

 انب ّرمو . ( ه 588 - 5178 )) نووالق ناطلسلا سربيب دعب مكحلا ديلاقم ىلوتي نأ ثبلي الو

 نب ناّهع نيدلا نيعم لوقي كلذ ىو « ةيروصنملا هتسردم هب هقاحلإو مخض ناتسرامل هؤانب

 "'هلوقب هحيدم ى ةديصق الهتسم ىرصملا ىسينتلا ولوت نب ديعس :

 انادبألاو نايدألا حّحصتل اناتسّرامو ةسردم تأشنأ

 ناطلسلا هنبا هفلخو . نوصحلا ضعب ىلع مهنم ىلوتساو « ارارم نييبيلصلا نووالق لزانو

 نم لقأ ىف عاطتساو بيلصلا ةلمح داهجي همايأ حتتفاف اراوغم الطب ناكو ( 1947 - 586 ) ليلخ

 مهل قبت ملف « ماشلا لحاوس عيمجو توريبو ادّيَّصو روصو اكع مهنم صلختسي نأ تاونس ثالث

 نوني ام ءارعشلا ناكو « هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ ههجو ىلع ىلو مهنم قب نمو « ةعلق الو دلب

 هتثنب ىف ةليوط ةديصق ةرهاقلاب رجاتلا ىجبنملا نيدلا ودبلو « هحوتفب ليلخ ناطلسلا نوئنبي

 الوأ ةدحملا هتاراصتناب : ]

 لوألا رصعألا كولم وأش ًتْقو لمألا ةياغ ىصقأ كلملا ف تغلب

 ةيوبنلا حئادملا رعاش ىريصوبلا لوق كلذ نم ةلئامم اراعشأو دئاصق هي رصاعم نم نوريثك.مظنو

 اكَص  نيرفاكلا 'اوعبشأو  اًكع  نوملسلل ذخأ دق
 اكد لابجلا ٌكلدت ًالّيع مييلإ انئاطلس قاسو

 ص ( ىلا قطصم ةعبطم عبط ) ىريصوبلا ناويد (؟) 41/7 ىزيرقملل ططخلا )١(.
 . . ١" "71/97 ةرهازلا موجنلا (؟)
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 م 2 لا مادلا دعب نبا 2 .

 ترص
 ل

 راجحأب اهثّدهو رانب اكع تقشر ىلا قيناجملل اوبجست ال

 رانلا ىف رانلا لهأ ٌلزانم ىذه 2 ةلئاق رانلا ناسلل اوبجعا لب

 تابسانم رعش ىلإ حيدملا رعش لوحتيو « نويبيلص ماشلا .ىف دعي ملف 5 حوتفلا ةكرح فقوتتو

 لثم بعشلا سوفن نم برق اذإ ةصاخو « مكحلا ديلاقم ىلع ناطلس ىلوتسي نيحو « دايعألا ىف
 عيبر ىف ةنطلسلا ناحلوص ىلع ىلوتسا دق ناكو . ( . ه 778 - 58 ) نايعش فرشألا ناطلسلا

 ظ ظ : ةتابن نبا لاقف ىفاثلا

 عولطلا قف.“ .دشنللا فاك ةككخ انناظلس 'ةَحْلَط

 عيبر نابعش لاله تدبأ فيك تكيتاه بجعأف

 نيدلا باهش لوقي هيفو 6 نونملاو بادالل راهدزاو ءاحخرو نمأ مايأ هكح مايأ تناكو

 ْ ا (9 .اطعلا نب نيا

 و

 بجعلا هب ودبي اهضعب بقانم اندّيس روصنملا يفرشألا كلملل
 بهذلا ًادّصَيال امك نامزلا ْفْرَص  اهّييال ضيب - قئالخ هل

 ءزحلا قى ةفئاط ىدرب ىرغت نبا اهنم دشنأ هنمز ثادحأ ف ةريك راعشأ راطعللو

 عساتلا ءاعبرألا موي قوقرب رهاظلا ةنطلسلا ديلاقم ىلوت الو . ةرهازلا موجتلا هباتك نم رشع ىداحلا
 : ةديصق نم هلوقب هحدم 84 ةنس ناضمر نم رشع

 رهاقلاب ٌّرتعملا رهاظلاب ادتبا ءاعبرألا موي ٌروهظ

 ٍهاظلاب ئطابلا حرشنم ربا لكو مك دق رشا
 تناك ذإ صربق ةريزحلل ىابسرب فرشألا ناطلسلا حتف كلذ دعب اناقلي ثدح مهأ ناك امبرو

 ةراجت نفس نم لمحي امو طسوتملا رحبلا ىف اداسف نوثيعي اوناك نيذلا ةنصارقلا نم ريثكل الئوم

 اثالث تالمح ىابسرب اهيلإ لسرأو « ماشلاو رصم ْ؛ئطاوش ىف اًداسف نوثيعي اوناك ايك « نيب رصملل
 كلذ نم « دئاصق ةدع ىف ديحملا رصنلا اذهب ءارعشلا ىنغتو 888 ةنس اهيلع ءاليتسالاب تهتنا

 )١( ةرهازلا موجتلا (؟) . م١/6 تايفولا تارغ ١١/85 .
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 . (1) لوقي اههضو ٠ تنمدلا باتك دحأ طارخلا نب نمحرلا دبع نيدلا نيز.ةديصق 0

 0 قرشملا ماسحلاب سريبق حوتفب ففرشألا نكيلملا كلاي َةلاَرْشُي

 ىفحلا - رضنلاب هلجأ نم العلا تاومسلا 08 7

 را 5 0 ديلاقم ههيلوت ىف نيطالسلل

 مهنمز : ىف نيفظوملا رابكو مهباونو ةالولل مهحئادم ءارعشلا مدقي هيفو نيبناثعلا دهع رصم للي .
 ادختك ناوضر ىفاهعلا ىلاولا حيدم ىف اناقلي ام وحن ىلع مهراعشأب هريغو قربحلا خيرات ظتكيو

 هوحدمو ءارعشلا هتدصقو « وهلل شاعو ووفق ةدع هسفنل ىنب دق ناكو ١١58 ةنس قوتملا

 مهنم ءامدنو ءاسلج هل ذْحَتاو . ةينسلا زئاوجلا مهاطعأو تاماقملاو تاحشوملاو زيجاوألاو دئاصقلاب
 نمو « ةيناوضرلا حئادملا ىف ةينانجلا حئاوفلا » هامس اباتك هحنادم ف فنص دقو « ىواكدرللا هللا دبع
 هيف هلو « هحيدم ىف ةريثك اراعشأ اهنمض ةليوط ةماقم هلو « ىطايمدلا ىميقللا فطصم هحادم رابك

 ظ ظ : ")اهيف لوقي ٠ ةديرف ةجودزم

 هرضِم ىف ٌمّظعم ٌدّيؤم 2 ورصع ىف امج دق ردعس كيم
 هرصن | ُكاو  روشنم هيلع هرصق 0 ىق || يفسويك زّرعم
 اضيأ هلو « ةريثك حئادمو ةعيدب ةجودزم هيف هلو « هللا ءاطع نب 17 مساق ناوضر حادم نمو

 : لوقي هيفو « بيطخلا نيدلا ناسلل روهشملا حشوملا هب ضراع حيشوت هيف

 سيلا دعب ةبضخلا داعأل امه سانلا ىلع ثيغلا هفك
 سمللا لحم هيف ىف وهو امتبم هب رهدلا حبصأ

 هذاتسأب افلك ىطويسلا 2 ىحالصلا نبا اناقليو « ءالجألا رهؤألا ءاملعل ءارعشلا حدم رثكيو
 : هلوق ةلك اش ىلع ةريثك حئادم هيف هلو « ىنفحأ سمشلا

 ىف مساق ةمجرت رظناو اهدعبامو 147/١ ىنريجخلا ( 54 ) . 745/1١4 ةرهازلا موجنلا )١(

 . 5 . نملا وأ ماشلا فراشم ىلإ ةبسن : قرشلا ()

 اهدعب امو 756/١ قربحلا (8) . ةعطاق ةداح فويس : ةيفرشملا فويسلاو

 . 737/١ قرحلا (؟)
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 دعمت تباوثلا اهنع ةبتر ىلإ  االُعلا ةورذ ىلإ قارلا ىدملا مامإ

 دهشت نساحملو ىضقت هايازنم 2 قّدصم تنأف هيف لق ةتئشامو

 رخآ ىف تابسانملا نم ةيسانم وأ ولاو مودق هب نوخرؤي رعشلاب خيرأتلا نم ذئنيح اورثكأو شطر 

 ةبسانملا ةنس وأ ةيالولا ةنس نوكتف لّمجلا باسحي هيف تالكلا فورح بسحت ذإ ةديصقلاب «

 ظ . بقحلا رم ىلع نييبانلا حيدملا ءارعش ضرعتسن نأ نسحيو

 ريبزلا نب ''"بذهملا
 مولع فقث اهبو « يرببيفلا سداسلا نرقلا لئاوأ ىف ناوسأب دلو , ىناسغلا ىلع نب نسحلا وه ظ

 ىتح 917 ةنس ىلإ هعم لصن امو ءرعشلاب جل نأ ثبلي ملف , ةبصخ ةيرعش ةكلم قوأو « ةيبرعلا
 : اهيف لوقي ةعيدب ةديصقب مهريبك حدمبو « هتدلب ةارّس زنكلا ىنبب لصتي هارن

 ملعأ سانلا رئاس نم اهب ىفظ مكحيدم َقْرَط حاّدملا لهج نع

 ملكت ىتلا ىدنع مكان مكيف تلق ىذلا ىف ٌدمح ّىل لهو

 ىلإ هدلب نع حوزتلا ىلإ ىلدألا هحومط هعفدو . رانيد فلأ : ةريبك ةزئاج هتديصق كلع لانو

 ةفيلخلا ريزو ىشخلو نب ناوضر حدمي هارنو . رابكلا ءارعشلا نطومو نييمطافلا ةرضاح : ةرهاقلا

 بتك ىلع بكأف ع نعلا ىلإ ةمهم ىف هذفنأ ىدذلا وه هلعلو (ه -8ه714) ظفاحلا

 و . ادلحم نيرشع نم رثكأ ىف عقت اهنإ توقاي لاق ةمخض فراعم ةرئاد هيف فلأو « بسنلا

 نب عئالط ىشنلو نبا دعب هب لصتا ريزو مهأو . حيدملاو رعشلا نع ةرئادلا هذبب هتيانع هفرصت

 ةمجرت ىناهصألا داعلا هل مجرت دقو . هنمز ىف رع اش نك دعب ناكو .(هه6< -ه49) كير

 رعشا دحا هنامز ىف نكي مل « ديشملا ءانبلاكر عشلا 000 : هلوقب اهلبتسا ةيففاض

 . حيدملا بذهملا رعش ىلع بلاغلاو . «ريثأ لضفلا ىف لحمو ريثك رعش هلو « هنم

 ] ىوقت ىهف ٠ ىرخأ فعضتو ةرات ىوقت حيدملا ةديصق نأ فرعي ىارعلا رعشلا سردي نمو

 مسق )رصقلا ةديرخ هراعشأو بذهملا ةمجرت ىف رظنا 7
 ةمجرت ق ١51/١ ناكلخ نباو ١7 ٠٠١ ص ديعصلا

 ةرهازلا موجنلاو 747/١ تايفولا تاوفو ديشرلا هيخأ 9/١ 00 0 رصم

 5 ها ىطويسلل ةرضاحلا نسدحو مالو ص ىلا 3

 ظ ىلعأب ةاورلاو ءالصلا هاهعأل عماجلا ثيعسلا 1 ع
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 نع ربعت نيح فعضت ىهو ؛ اهوُنْغتي و ءارعشلا اهلّجسي نأب ري تاراصتناو خوتف نع ربعت نيح

 ناتديصق . ىبرعلا رعشلا ىف حيدملل دجوت هنأ كلذ ىنعمو . ءاير نم ىنلزلاب لصتي امو قل

 نمو ٠ حضاو عوضوم اه سيل ةديصقو ٠ حضاو عوضوم تاذ ةديصق ؛ ةدحاو ةديصق ال

  ىرغصلا ةيسآ ىفو ناسارخ ىف مهبورحو ةيسابعلا ةلودلا داوق ىف مامت ىبأ حئادم لوألا برضلا
 ىناثلا برضلا نمو . نييطنزيبلا دض ةديحملا هتاراصتناو ةودلا فيس يف ىبنملا حئ ءادم اضيأ هنمو

 قرفو . ةفلتخما دايعألاو تابسانملا ىف ماكحلاو ءارزولاو ءافلخلل ءارعشلا نم هريغو رايهم حئادم

 ةروص ىف مهخيرات برعلا أرقي لب « ةعقاو قئاقح أرقن لوألا برضلا ىفف « نيبرضلا نيب ديعب
 أرقي الو « قئاقحلا هبشي ام الو قئاقح أرقن الف ىناثلا برضلا ىف امأ ءرعشلاو ءانغلا نم ةعئار
 . ءايرو افلزتو اقلم نوءرقي امنإ ٠ ىبرح ريغ وأ ايبرح مهحيرات برعلا

 هنأل « لوألا برضلا ىف كرر نب عئالط ريزولل ريبزلا نب بذهملا حئادم لخدن نأ نكميو

 باتك ىو « نيطسلف نوصح ضعب نع مهّدرو نييبيلصلا برح ىف ةققحم ةلوطبب همايأ ألم
 هترازو مايأ ىف ةيرصملا شويجلا تناك دقف . كلذ روصي ام ىسدقملل نيتلودلا رابخأ ىف نيتضورلا

 وهف مهم رودب موقي ىرصملا لوطسألا ناكو « نالقْسَعو ةّرغو شيرعلا ىف نييبيلصلا لزانت ىنتام
 ىئاوملا ىلإ اهقيرط طسوتملا رحبلا ىف مهفس ضعب ىلع عطقي وهو « اكع هو « روص ٠ ىف مهعزفُي

 ف نييبيلصلا ىلع رصتنيو « ةيربلا هشويج ضعب هسفنب دوقي عئالط ناكو . ةينيطسلفلاو ةيماشلا
 : هلوق لثمب اجبتبم هتاراصتناب 5 هرعاش بذهملاو « نالقسع ريغو نالقسع

 7 نافدألا . دم. فلم مراوصب مِهتْيَرَك نافجلا ىف ام اَوَبَأ مل

 !"!ناعطو قداص يبارض ابشب مهشورع شيرعلا موي قف تلو

 ٍناَرَحَب اعم مهمد نمو هنم ىرَج نا الا رحبلل مهتاجلا
 ىلاقلا عيجللاب براحم نمم ١ رخاز رحب لك بضخحت تنالو 2 290 ةذاقلا 5 7 20 ف ها دا 2" مال

 ريب 0 -

 ناحبرلا ىلع نرثث  قئاقشك هلام ةرضخو مهمد ىرت ىتح
 '*'ناجّرملا تبانم هيلع تفطو ههجو قلخ مورلا رحب ناكو ُ م و هر ريتش 0-2 2

 ١١( ةرمحلا ديدش : ىقاقلا وكلا عيجنلا (*؟) : ماعطلا د ىهو ةممج ممج : نافحلا .

 . نارقعزلا وهو قولخلاب ظ * ةقحوا نلح (؟؛) .ةفيسلا دمغ وهو نمح عمج : نافجألاو

 . فيسلا دح ىهو «(ةاش عمج :ابش (1؟)
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 قانعأ قد دقف « شيرعلا ىف كي ْرُر نبا ىلع رصن نم هللا ءافأ ام جمتبم حرف ريب زْلا نب بذهملاو

 بذهملا ريوصت نأ ىف بير الو . ةمزهنم رحبلا ىلإ اهباقعأ ىلع مهتيقب تصكنو « كانه نييبيلصلا
 , ناحيرلا ىلع رثن رمحأ درو وأ قئاقش وه وأ باضخ هنأب طسوتملا رحبلا ةحفص ىلع ءادعألا مدل

 كلذ نأ ىف بير ال « ناجرملا تبانم هيلع تفطو نارفعزلاب بّيطو ههجو َقّلُخ دق طسوتملا نأكو

 لتقي رحبلا ىلإ نيمزهنملا نييبيلصلا لولف قل ىرصملا لوطسألا نأ بذهملا ركذيو . عيدب ريوصت هلك
 : مهب اهعينصو هنفس ىق لوقي ءرسأيو مهف

 ِنابَقِعلا ريساوك َلعف تنلعفو اهناولأ ى ناهلاب َنهّبْش
 ٠ناقذألا ةلولغم ٌمُهارسأ | هنيب ىبسب َةَرقوُم كتتأو

 . ةكرح الو افطع مهسو ءرل نوعيطتسي الف مناقذأ ىلإ مهقانعأ تّلغ دقو ىرسألا فصي وهو

 ظ : الئاق« مهئارمأ دحأ لتقب هونيو

 ناودعلاو ىمنَبلا ىف اَتَع امل ةهناعأ هاسع نمو َسنربلا َلتق

 ()ناّدَملا ىلع ودبب انَجلا 2 ةيماربو دفاع“ نيس ةكربلا" .ةعراو

 نييبيلصلا نوصح ضعب ثكذ ماشلا ف ةديدش .لزال ز تعقو نأ كلذ ءانثأ ىف فداصتو

 ”فلئرو نبال لوقي ذإ افيرط اليلعت هل اسمتلم ريبزلا نبا كلذ ركذف

 ناَمفخلا نم  اهلهأ بمولقب ام كاذ ا ادعلا ٌّضرأ تلزلْزاَم

 نم ةفلتخما رعشلا نونف نقتي ناكو . ةينونلا هذه ءارو ةريثك حئادم كيزر نبا ىف هلو
 ناك « ةروهشم ةيميم نملاب نييمطافلا ةاعد دحأ فاطعتسا ىف هلو . فاطعتسا ريغو فاطعتسا

 ةديصقلا كلتب هيلإ لسرأف « هنَجّسو « هلتقب ٌمهف « ةلودلل ةمهم ىف هيلإ بهذ دق ديشرلا هوخأ
 ىلع ةفه نم هيف زمري امو اهزغب ةديصقلا ترهتشاو . هتيرح هيلإ درو هنع افعف « هيخأأل هفطعتسي

 ظ : لوقي ذإ « هيخأ

 "”اوُمهْنأ وأ اندعب نم اودجْلأ له اومّسَي ةّبحألا ىرت نيأ ُمْيرا
 متكأ انأ ام ناكم داؤفلا نمو 2 اأن نإو داوسلا نيعلا نم اولزن

 )١( ةماهت اولخد : اومهتأ .ادجن اولخد : اودجنأ 20 . ةلمحم : ةرقوم .

 حامرلا : نارملا .رمثلا : انحلا (؟) . ْ
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 و 0 5 سم 0# 3 .
 ميخم نامزلا رم ىلع ٌدْجَو مهدعب ىّلعْللا بلقلا قو اولحر

 ْ هَ ٠ يم مار 005 ٠

 مهنم لزانملا هللا شحوا دي ةشحو ىحور سنألاب تضروعتو

 ملساف مكوخن نم ىحضلا سمش قرشا ام اذإ مكركذال ىف

 مكيلع مسنلا نم ٌراغأ ىلإ يع ممبلا ىف :ىل اونعنت ال.

 « ةماهت اولزن وأ ادجن اولزن ادبأ هءابحأ ىبسني نل هنأو ةعاتلملا بحلا ةفظاع نع ربعت تايبألاو

 ىحضلا سمش لبقتسي وهو « هجور عذلت مهنم ةشحولاو « هب حربي دجولاو هداؤف ءاديوس ىف مهف
  ٌسح ةفاهرو ةقر نع ريخخألا تيبلا :ىف ريعي نأ ثيلي امو .راحلا مالسلاب مهرايد نم ةقرشملا

 : روهشملا هتيب ةديصق ةلمج نم هلو . ةغلاب

 4 ع ِِ 9 0-7 2

 مزمز هللا رفغتسا ح هنا ولو ةلغ لينلا ىوس عءام ىلإ ىل امو

 . مهبولق فاغش نيب رصملا ىلع امئاد كلمت ةبحم ىهو « هنطول هتبحم ريوصت قدأ روصي وهو
 امدق نيح نيدلا حالصو هوكريشب امهتلص انو - هلثم اًرعاش ناكو - ديشرلا هوخأو بذهملا ناكو

 حالصل نحمل رهظ بلق نأ رواش ثبلي ملو « نييبيلصلا دضو همصخ دض رواش ريزولا ةدجنل رصم
 بذهملا نجسيو ديشرلا رواش لتقي ذئنيحو . ةرتف رصم ةحرابم ىلإ ارطضاو « هوكريش همعو نيدلا

 . ةرجهلل 85١ ةنس قوتي ام ناعرسو « هتيرح هيلإ دريو « هفاطعتسا ىف اًريثك اًرعش مظنيف

 ١7( سقالق نبا

 عمسو اهب أشنو 087 ةنس ةيردنكسإلاب دلو :ودتكنالا يقال ىراقإ ةنغ نب ةقا رصن وع

 ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو « هرصع ىف نيثدحم ا ريكأ لسا رهاط ىلا 0-0-5 . اهخويش نم
 هخيش ةبحص مزلي كلذ ءانثأ ىف ناكو : ةيردنكسإلا ىلع نيف رشملا رمألا ىلوأ ضعب ةعب حدف ةركبم

 : هلوق لثم نم هناويد ىف ةتبثم ةعيدب حئادم هيف هلو ىنلسلا

 و . 02 و

 هتايلك نم ملعلا راحن < ضيفن

 قطان لك نم دومحملا اهاايف

 ءارعش مسق ) ةديرخلا سقالق نبا ةمجرت ىف رظنا (

 ناكلخ نباو 6484 ءابدألا مجعمو ١48/١ ١ (رصم

 ةارمو 774/4 تارمشلاو 747/١ ةرضاحما نسحو 68

 لهم رْيخ ذرف انامظ .تنك نإف
 لزنم لك انف ىف ىنعم لك ىلع

 هعجارو بئاوجلا ةعبطمب ادق عبط هناويدو . 817/8 نانحلا

 . نارطم ليلخ هلطبضو
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 ٍلَحَرتملو نالذجلا مداقلا ىَتُع لرت ملف كيف مايألا تّدساحت

 ملاعلا عاّمب لك نم ثيدحلا بلط ىف نيلحارلل اًدصقم ناك هنأو هذاتسأ ملع ىلإ ريشي وهو
 . ( ه 554 - 881 ) دضاعلا ريزو رواش لبق ىرصم ريزول 0 هناويد ىف سيلو . ىمالسإللا

 « حئادملاررغ هيف هلو + لضاُفلا ىضاقلا مهتمدقم ىفو « مهحدمو هدهعل ناويدلا ٍباٌّتكب لصتاو

 : هحيدم ىلإ لزغلا نم اًصلختم اهادحإ ىف هلوق نمو

 ميمشلاب ابرش نم منتقأ مل اهسأك ُهَمَق رمح براي
 ميِطَحلاو مزما اذه :تلقو  اهدنع اليك اًهشر تنبت

 مظْلا دوقعلا رد وأ كحضت  ىَبْرْلا ىحاقأ نع امإ ٌريفاف

 ميحرلا دبع ٌلضافلا رّيحام  اًنسحتْسم لبق دق ناك وأ
 و 7 5 يف هر 0 ل 3 8

 « رمخ سأك هتبحاص مفف « ةعيدبلا ةيرعشلا روصلا نيوكت ىلع ةعئار ةردق روصت تايبألاو

 لاخف تكحضو . سدقملا مطحلا لبقي هناكو اهلبقيو مزمز ءام نم فشري هنأكو اهفشري وهو

 رمخ هظفل نم 0 ميحرلا دبع لضافلا ىضاقلا ررد لب . يظن رد دقع لب 4 كحضت ىبرلا ىحاقا

 اًدهع رواش ةرازو دهع ناكو « عيشتلا قنتعا هنأ ىلإ ريشت وأ لدت ةبئاش ىأ هرعش ىف سيلو
 عم عرطصي رواش لعج امم « اًديدش اًداسف مكحلا ةادأ هيف تدسف « بارطضالا دشأ اًبرطضم

 حالصو هوكريش نيدلا دسأ هعم لسريو بلح ريمأ نيدلا رونب نيعتسيو « ةرازولا ىلع ماغرصض

 اذه لعلو . نييبيلصلاب امهدض نيعتسي نأ ثبلي امو « ةرازولا ىسرك ىلإ هناديعيف « نيدلا
 ىلإ رصم ةحرابم ىف ركفي سقالق نبا لعج ىذلا وه ذئنيح دالبلا هتناع ىذلا ديدشلا بارطضالا

 اهيونت جحلا ىلإ نيبهاذلا اهيملسم نم ةيردنكسإلاب هماقم ءانثأ ىف عمسي ناك هنأ ودبيو « ةيلقص

 اوناك راّجور ذنم مهءارمأ نكلو نييدنامرونلا ىديأ ىف تطقس دق تناكو « اهتالاجربو اهب اريثك

 :قدالاو ىملغلا مهطاشن رارمتسا ىلع مهوناعأو « ةنسح ةلماعم اهب نيملسملا نولماعي نولازيال

 ىتح اهب لزني دكي ملو 88 ةنس نابعش ىف ةيلقص ىلإ سقالق نبا ليحرب أجافن لاح لك ىلع
 اهدهاشم هتبجعأ دق تناكو « اًعيدب افصو ةريزجلا ىلإ ةيرحبلا هتلحر اهيف فصي ةديصقب لسرأ
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 سوواطلا هشير َةلح هاسكو اهَقْوَط ةماجلا هّتراعأ ٌدلب ما
 سوثك رايدلا تاحاس نأكو ةفالس هنم ٌراهزألا امنأكف

 ربكأ ىلع فرعتو ٠ مّرِلَي اهترضاح لزنو « نيملسملاب ةرماع لازتال تناكو « اهنادلب ىف لقنتو
 رمألا بحاصو نيملسملا ناويد سيئر ناك هنأ ودبيو «رجحلا نب مساقلا ىلأ : اهب ةيبرع ةيصخش

 : هلوق لثم « فريبذت نسحنو « هتغالبو هناس اديشم « ةريثك حئادم جبد هبقو ؛ مهيف ىبلاو

 راقملا ٌدوسأ رهظلا ٌرفْطَأ ٍدْعَسو نْمُي َريط كانمييو
 ] رادقألا بئاتك نم هب ت دكلاف ملاقألا ريد ملق

 هلعلو « ةيلقص ىف نيملسملا رومأ فرصي ناك مساقلا ابأ نأ ىلإ حوضوب ريشي قاثلا تيبلاو

 رهزلا » هامس اباتك سقالق نبا بتك هيفو « ةيلقص بحاص ةيبرعلا رداصملا ضعب هيمست كلذل
 « هيف هحنادمو نيماعوحن اهب هماقمو ةيلقص ىلإ هنل حر هيف فصو «مساقلا بأ ف اصوأ نم مسابلا

 ةريثك حئادم هناويد فو . باتكلا اذه نم ةزيبك ةعطقب هتمجرت ىف ىناهبصألا داعلا ظفتحاو

 داعلا لوقيو « ىومألا فلخ نب حتفلا ىلأ نب ىلع ىضاقلا ةيصخش ىه « ةيلقصب ةيناث ةيصخشل

 هيفو « ةرضانلا بدألا ةقيدحو ةرظانلا ملعلا ةقدّح » هنع لاقو مسابلا رهزلا هباتك ىف هب هون هنإ
 0 ئ : لوقي

 (9ىدايإلا ىلع راخفلا اهب ثكلم ٍدايأ نم ةحاصفلا ىف كل مكو

 دات نم ُنَطْعُب ةرولا تنكف اليخ تم نم كذخت
 ء رو

 دانإإ نما نيب محلا ..تنكك. 5.5 اهلغأ نب. كلكنشو
 , درولا وه هدحو فلخ نباو كوشو داتق مهنأب ةيلقص لهأ وجب نأ ديري ال سقالق نباو

 , هحيدم ىف غلابو « هحدمب نأ ديري هنأ رمألا ىف ام لكو : رْمَّجلا هدحو وهو دْلَص دانز مهنأ الو

 مهنم « نيرخآ اهب حدم دقو . اهيف هيعارو هحودمم رجحلا نب مساقلا وبأ كانه ناكف كلذ دعب امأ
 ”ت و يع

 : لوقي هيفو « ةيلقص بحاص ريزو اندرج

 ريزولا اَندرِج فاصوأ ىلع تّرقتساف حئادملا انْدّرَجو

 عتمتسي ناك « ةئينه ىلايلو امايأ اهب ىضق هنأو « ةيلقص ىف بارشلا سلاح ىلإ اًرارم ريشي وهو

 )١( روهشملا بيطخلا ىدايزإلا ةدعاس نب سقوه .
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 : لوقي تاكرحلا نم عيدب قسن ىف نيّثتي نهو تاصقارلا ةيؤرو قيسوملاو ءانغلا ىلإ عاّتسالاب اهيف

 مارفألا ىلإ انب تداعف 3 وعلا هدي 2تلوانت ٌنَّعُمو

 حاورألا نم انماسجأ نيب 2 ىَرسُأ ريمازلا نم حير نيب
 حابصلا هوجولا ىلع الامج لل لا ررط اودقع دق و

 حاملا لاوط اهضعب 'تقرس 2 تاكرح مهنم 2 ضورلا ثعبي

 حالص ىلإ ناطلسلا ديلاقم لوحت لبق ةبرطضم لازتال اهدجوف ءرصم ىلإ سقالق نبا داعو

 نب رساي انسح الابقتسا هلبقتسا هه ةنس ندع وحن ههجو ىلوو « اهنع لاحترالا ىف ركفف « نيدلا

 , اًرمغ الئان هيلع قدغأف « اهيحاص أبس ىعادلا ديفح نارمع ىنبا دوعسلا ىبأو دمحم ريزو لالب
 نم برقلاب هعم ناك ام عيمج قرغو هب بكرملا رسكناف ء رصم ىلإ ادئاع رمحألا رحبلا 3بكرو

 : هلوقب اهلهتسا ةيلاد ةديصق هدشناو «رساي ىلإ داعف « كلُهَد ةريزج

 م امل

 ديلا .ةرملاوع كاتم لأ ككل اودر انب مامللا ىدان دقو اَنْرَدَص

 دعقي لهألا نع انينْغُمل قوشو 2 انميقي قوش لهأل 2 انَبَّداجو

 دروم كات ريغ انيف حاس الو  ةضور كاركذ ريغ انيف حاف امو

 دجوي سيلام هنم اندجو نمايو اًرساب َلضفلا هب دلي اًرسايايف

 ديستو ٍلالب نع ىوُرَت كنأل 2 ىَدَّلا ىلع ّىَح دوجلا توصب توعد

 0 توصب ندي ارساي روصت دقو «ريخألا اهتيب عورأ امو « عيدبلا طغلا اذه نم اهلك ةديصقلاو

 نذؤم لالب ىلإ لالب هيبأ مسا نرقي ذإ « افيرط اليلعت كلذ للعيو « هيلإ سانلا ايعاد دوحلا

 نمو « ريوصتلا نسحي ايك ليلعتلا نسحب ناكو . ةنسحس ةودق هب ىدتقيو هنع ىوري وهو لوسرلا

 : ءادوس ةيراج ى هلوق هتاليلعتو هروص فيرط

 روفاكلا اهدنع َكسملا َسقان 2 ىّنعم ءاضي ىهو ءادوس بر

 رون وه امنإو اًداوس سس  انلا هبسحي نويعلا بح َلثم

 اًعي رس لبذي ام هنم نأو رْعشلا فصي هلوقك « هدنع اهلثم رثكيو . ةبيرغ ةعيدب ةروص ىهو

 : لوقي « ليمحلا هنمو. حيبقلا هنمو « رهدلا ىلع دلخي ام هنمو
 يف رب ولا و ا 0 مرد 7 و ض

 رهز هرمع ليوط هنمو ىوذي 20رهز هرمع ريصق هنم رعشلا

 ك0 ذم

 . دولخلا نع ةيانك 2 موج :رهز )١(



0" 
 ُروَح اهَظَح ىذهو اهنم صعب لوح اهظح ىذهف نويعلاك وأ

 باْذّيع ىلإ رحبلا بكرو « نيتسو عي ةلم لاوش قاد اهو نكتب وع ساو دع لك هقالو

 ىفوهو هبر ءادن ىّبل ىتح اهزني دكي ملف , هراظتنا ىف ناك توما نأكو « ٍّرقلا رحب ىلع صوق رغث

 .هرمع نم نيثالثلاو ةسماخلا

 كلملا 27 ءانس نبا

 كلملا ءانس دمتعملا ىضاقلا نب رفعج لضفلا ىلا ديشرلا ىضاقلا نب هللا ةبه ديعسلا ىخاقلا وه
 ىف ءاشنإلا باّتك نم هدجو هوبأ ناكذإ « ةمعنو راسي تيب ىف ةرهاقلاب 098 ةنس دلو ىدعسلا
 2« باتكلا رابكل حنمي ناك ىذلا ىضاقلا بقلب امهبيقلت كلذ ىلع لدي ي « ةيمطافلا ةلودلا

 ىف اههعم لمعي ناك نيح لضافلا ىضاقلا نيبو هيبأو هدج نيب ةقيثو ةلص تدقعنا دق تناكو
 نيدلا 0 ديب رصم ىف مكحلا ديلاقم تحبصأو فورظلا تروطت الو . ةيمطافلا نيواودلا
 ةلصلا تقثوتو كلملا ءانس نب رفعج هنم لضافلا بوق اًراشتسمو هل اًريزو لضافلا ىضاقلا ذختاو

 . ذنم هللا ةيه نا ماشلاب رت اب ا يدي
 ىلإ فلتخا هظفح اذإ ىتح « ممركلا نارقلا هظيفحتب ءاّرقلا ضعب ىلإ دهعف ٠ . هرافظأ ةموعن
 بتك أرب ًبكأو . ذئنيح نيب رصملا وحنلاو ةغللا ةمئأ ربكأ ى“ب نبا ةقلح ةصاخو ءاملعلا تاقلح
 هذه تاحلطصم ضعبل هراعشأ ىف هراهظتسا كلذب دهشي ام وحن ىلع قطنملاو مالكلا ملعو هقفلا
 ثيدحلا عامسل ةيردنكسإلا ىلإ لاحترالا ىلإ ىملعلا هحومط هعفدو . نيحلا دعب نيحلا ىف مولعلا

 ” 11: لور هاو + ةينغ نب دمحأ للا ظفاحلا ريبكلا ىنسلا ىلع

 ملعلا مع وأ مالسإلا ةبعك ىلإ اًدصاق ةّيردنكسإلا ىلإ تئجو
 ىّمألا هنأ اي" هنم اتمدعالف ردمحأ ةعيرش ىبحلا دمحأ ىلإ

 ىف ةيرصملا حورلا » : انلاقمو ةقرفتم عضاوم ىف ىومحلل ةديرخلا هراعشأو كلملا ءانس نبا ةمجرت ىف رظنا )١(

 ىف هققحو هرشنو ٠ دنا ىف ناويدلل هترشنل قحلا دبع دمحم نسحو 6/8 تارذشلاو 54/8 ىبهذلا ربعو 1/13
 . رصن مهاربإ دمحم ةرهاقلا بدألا ةنازخو رفاظ نب ىلعل هئادبلا عئادبو 47/١ ةرضاحنا



 م

 هرمعأ ةعيلط ىف ةيسلدنألا تاحشوملا ىلع ٌبكأ امك اهمهتلي ءارعشلا نيواود ىلع بكأ دقو

 هيف عضو هنإ انلقو هنع انثدحت نأ قبس ىذلا «زارطلا رادو نقلا هياتك ةمدقم قف لوقت امك

 « ىبرعلا رعشلا ضورع هعضو ىف دمحأ نب ليلخلا ماقم كلذ ىف موقي هنإو ٠ تاحشوملا ضورع

 ضورعل هعضو دهشيو . ةيسرافلاب هتفرعم ىلع لدي امث ةيمجعأ لافقأب هتاحشوم ضعب متي هارنو

 ] . قراخ ءاكذب ايئابن اعضو تاحشوملا

 دايك لفافل ىضاقلا عار احتفت اركبم ةيرعشلا كلملا ءانس نبا ةبهوم تحتفت دقو

وو ةرعشب هباجعإ نم هيلع فضأو « هل نذأو « هيدب نيب ابتاك هذختي نأ ىف هابأ نذاتساف « هنمز
 هذ

 كلملا ءانس نبا باك ةيحورلا ةربألا هذه روتشياام ريخ نمو . هّنفلو هل اًيحور اَبأ هب حبصأ ام

 هروهمج ىف باتكلاو « ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم ةخسن هنمو « لوصفلا صوصف » ىمسملا

 ناك نيح ةيناث ةهج نم لضافلا ىضاقلا نيبو ةهج نم رفعج هيبأو كلملا ءانس نبا نيب تالسارم

 ضعبب هيلإ لسري نيح ةصاخو ؛ هابأو رعاشلا بتاكيف نيدلا حالص ةقفر ى ماشلا ىلإ بهذي

 تاظحالم اصيأ ىه لب « بسحف ةيناوخإ تابتاكم تسيل ىهو . نيدلا حالص ىف وأ هيف هحنادم

 لئاسر جومتو . هراعشأو هسفن كلملا ءانس نبا ةصاخو ني رصاعملاو نيفلاسلا ءارعشلا ىلع ةيدقن

 نم ربكأ ىه الإ ةيا نم انيريامو : هدئاصق ضعب نع هلوق لثم نم هيلع ٍقدغ ءانثب اهيف لضافلا

 « تخبلاو نسحلا نيب مجيب القو « اهتْخَبو امنسح نيب عمج دقو الإ اًسورع انيلع ولجي امو « اهتخأ

 لوقع ل سافنألا كلت ّرَد هللا : لوقيف ةيناث ةرم هحدمبو . تاقلعملا ىلع انس

 « تادلقم اهلسرأو «ءارخف ءائيأللو « اركذ ءابالل قبأ دقلو . . لابحلا دوقع لب « لاجرلا

 هزاعشاب ديشي أيك هتاحشوم لضافلا ديشيو . « دئالق اهمظنف ؛ دياوأ اهراثأو ) تادرحم اهفهرأف

 هنأ نم لوصفلا صوصف باتك هلجسي ام انمبيو . تاجرد نييسلدنألا ةلزنم ىلع اهيف هتلزنم اعفار

 . ارعاش ناك ايك ادقان ناك

 ناكلخ د لوقيو « ناويحلا حور مساب « ظحاجلل ناويحلا باتك كلملا ءانس نبا رصتخاو

 ارعاش ناك ايك اعراب ارثان ناكو . دراوشلا دياصم مداب ايناث اباتك هل ركذيو « ةفيطل ةيمست اهنإ

 « ةدايزلا فوي ملو « اصقان ناك ةنس ىف لينلا فصو ىف هرثن نمو » : ناكلخ نبا لوقي « اًعدبم

 دومعلا مميتو ؛ هعباصأ تعطقتو « هعراشم تبضن هنإف ءاملا رمأ امأو» : ةداعلا اهب يره نقلا

 نبا لوقي .« ءاقلتسالاب فعضلا نم سايقملا م مهو « ءاقستسالا ةالصل ( سايقملا دومع )

 هنأ برغملا هباتك ىف ديعس نبا معزو . .« ليتلا ناصقن هب فصوي ام نسحأ نم اذهو و : ناكلخ
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 اًرك اذ ءاروشاع موي ىف لضافلا ىضاقلا حدمي هدجو هنأ كلذ ىلإ هعفد امبرو « عيشتلا ىف ايلاغ ناك

 : لوقي هيف ديهشلا نيسحلا لتقم
 2و

 ىئسو عيش لك هل ايفو هب  هلاسي موي
 نإ لوقي كلذل وهو « كلملا ءانس نبا هلئمو ايس ناك لب «٠ ايعيش لضافلا ىضاقلا نكي و

 مون ىلإ هراهصأ نم نيبولعلا ضعبل هئاثر ىف راشأ دقو . اعم ةعيشلاو نيينسلا نزحت مويلا اذه ىركذ'
 هل ىمأي نيسحلا عرصم نإف « هتينس ضراعي ام كلذ ىف سيل هنأ انيأر قو . نيسحلا رأث نع قلخلا
 مغر ىنس هنأب ىضاقلل هحدم ىف حرص دقو « اعيمج ةعيشلاو ةنسلا لهأ نم ناضراعتملا نافرطلا

 ] : لوقي هل هعيشتو هبح

 انّستم اعيشتم ىأر اذ نم  اعّيشتم هل ىيح قى ةثتودغو

 . هعيشت ىف لاغ ىعيش ٌرعاش نيدلا حالصو لضافلا ىضاقلا ةوُظُح لاني نأ لوقعملاءنم سيلو

 ىاعاسلا نبا ناويد ىف أرق هنأ هدنع اهدكأو « ديعس نبا دنع ةمهتلا هذه أرق ىدفصلا نأ ودبيو

 هنع طقس امنإ هنأ معزف « لمجلا ىمسي ناك هل داوج نع طقس نيح كلملا ءانس نبا ىف هل ءاجه

 : لوقي ءركب ابأ قيّدصلا اهابأو ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ هضغبل
 لمجلا ةعقو تءاجف اهابأ ْبُِحُت ملو نينمؤملا ّمأ عبطلاب تضغبأ

 دهشي ايك ةفلتخم جاهأ هيف هلو « لمجلا داوجلا مسا نأ هيلإ هرج قاعاسلا نبال ءاجه وهو

 لو « اعيمج ةباحصلاب لوصفلا صوصفل هتمدقم ىف داشأ دقو . هل اًديك كلذ ركذ هنأكو « هناويد

 . هرصع ىف ىنس ربكأ ىنلسلا ظفاحلا ىلع ذملتت هنأ انب رمو . هيونتب بلاط ىلأ نب ىلع صخب
 ةرم هادهأ هنأ ناويدلا فو « هيبأ ءارثل ء شيعلا نم دغر ىف شيعي كلملا ءانس نبا ناكو

 نيدلا حالص ةافو دعبو « هتايح ريكاوب ذنم ءاشنالا ناويد ىف افظوم لظو . اقدنف ةرمو اناتس

 ناطلسلا هيخأ مث زيزعلا ناطلسلا عم ناويدلا ف لمعي لظ هلمع نم لضافلا ىضاقلا ءافعتساو
 لماكلا ناطلسلا هيلإ دهع 507 ةنس تناك اذإ ىتح « لماكلا هتباو لداعلا ناطلسلا مث لضفألا

 عم لمعي نكي ملو . 208 ةنس قوت نأ ثبلي ملو . هافعأف هافعتسا هنأ ريغ ء شيجلا ناويد ريبدتب

 لثملابو « ءاطعلا ىف هل نولزجي اوناكو هحئادم مهيلإ مدقي ناك لب «٠ بسحف نيطالسلا كئلوأ لك
 مهل ةريثك حئادم هناويد قو ٠ مهحدمب ناك نيح ىبويألا تيبلا ءارمأ ءاطعلا ىف هل لزحي ناك

 هبتار ىلإ ةفاضإلاب هيلع َقَدْهُم تناك لاومألاف . لداعلا ناطلسلا ريزو ركش نب نيدلا صلو
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 تناك ىلا ةزاو ايف كضر ةريثك راغشأ هتاويذ. قو. اهتم افزتم نفاع هنأ دك ذر انت هنأ نك هئرو اطو

 تناكو هئاقدصأ نم ءارعشلل ىدتنم تناكو « تاروفان نم اهب ناكامو اهتقيدحو لينلا ىلع لطت

 . ةفيرط تاهكافمو تارواحم اهيف مهنيب ىرجت
 دقو « ثيدحلا رصعلا لبق رصمب رهظ رعاش ريكأ « كلملا ءانس نبا نإ انلق اذإ غلابن ال انلعلو ظ

 كلذ نم « ةيرصملا حورلل هراعشأ ىف هليثمت هدقنو رعشلا ىف لوصف انباتكب هنع لاقم ىف انحضوأ
 هتيدوأو لينلا ءانبأ نيب رصملا حور ىف اهنم مشي ال اًساكعنا دعت ىتلا ةلوهسلا نم هبيلاسأ ىف ىرحي ام

 ةيماعلا تالكلا ضعب مادختسا ىلإ هعفد ام « ةلهس ةايح نم هفافض ىنكاس ىلع غبسأ امو هلوهسو

 ىلع » لثمو «رثكأ ىلع وه ىنيدو » لثمو « ادج ريثك ىنعمب اماي » لثم نيب رصملا ةنسلأ ىف ةفولأمل
 نم رثكي هلعج امث « ةثامدلاو نيللا نم اهب لصتي امو هيناعمو هظافلأ ىف ةقرلا كلذ نمو .« ىنيع

 : نهادحإ ف هلوقك ءاسنلاو تايتفلا نم نهراصيأ ندمف نمي لزغتلا

 تنك 12 نانا ..ىرس قو. .عجتت 1 :ليلا نفي ةريمش
 "يفَهرُم الب دْيِغلب ُكِتْقَت اهكل ٍِفَمْرُملا َةَدَمْعُم ”7

 لكرمغي اهرونو « فوسك اهينيع ىف اهباصأ سمش « ليللا نم ةلالغ اهبجحت ةرينم سمش ىهف

 امهرصبي نمي ناكتفت كلذ عمو « هفيس ىلع دمغلا قابطإ اهينيع ىلع قبطتل اهنوفج نإو اطوح ام
 لثم - ديدشلا هقلعت ىف ةيرصملا حورلل كلملا ءانس نبا لثمت دّسجتيو . عطاقلا فيسلا كتفي امك

 ىدحإ ىف ماشلاب لضافلا ىضاقلا ىلإ بهذي نيح ةبرغلا نم هروفنو هنطوب - اعيمج نييرصملا
 : لوقيل ىتح «٠ ةمهملا اياضقلا

 رن ني ارصخللا هةتطوغو. .هكلمو ماشلا ىرشأ ام هكلاوو
 نم نيريشب هيرتشي ال كلذ لك . هناحخلوصو هكلمو ماشلا لب ةرحاسلا اهدهاشمب قشمد ةطوغف

 هترسأو هيوبأل هبح ىه هرعش ىف ةوقلاب ةلثام ةعبار ةيرصم ةفصو . ةرهاقلا ىحاوض ىدحإ : اريش
 هتخأو هجوزو هدجو هيبأو همأل هيئارم ىف الثام هارن امم ؛ 97 ء شن لك هيلع كلل اح

 : نيطالسلا ضعب حدمي هنأكو هلوق ؛لثم نم ةعيدب حئادم هيبأ ىف هلو . هتوخاو

 هترهشب ىنغتسي قفألا ىف ٌردبلا 2 اهرهشيلل ِهِيلاعَم نع الئاس اي

 كتافلا فيسلا : فهرملا )١(



 ا

 هتجهب 2 ايندلا حجهتبتو اًهيِن 2وهب سوبعلا رهدلا مسبي ىذلا كاذ

 ف همرشو هملعو هبدأو هتلزنم نع ثدحتي وهو ةرماغ ةداعس هند اعسب د هركخ لم ف سحن و

 . هراشأ ىف اروصم هدجن نيدلاب قلعت نم رصم هب زاتمت ام اضياو . فصولا ناقوفي رابكإو لالجإ

 ىضق نيدلا حالص نأ فورعمو « لضافلا ىضاقلاو نيدلا حالص هحنادم دفنتسا نم مهأو

 قزم دقف مهكلامم نم ماشلا ىف هوسّنمأ امو مهسأب نع لاقب ناك امو نييبيلصلا ةروطسأ ىلع

 هحدمب كلملا ءانس نبا ىضم دقو . هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ مهولف درو « اقيزمت مهعومج
 هعمجو « ماشلا رايد نم اهريغو بلح ىلع هناطلس ّدمو نييبيلصلا برحل هدادعإ ذنم ةعئار حئادم

 ل هاب ٠ يباب اب قم ره لاي قع هلا جن برا
 2 2 0 2 57 ء ِ 2 . - ص

 ٍبلّصلا ةعيش ْسْلذ تبويأ نبابو ءبرعلا ةلم تّزع كلتا ةلودب
 هر عَ ها ْ ع وى هه 7 ع .

 بلح نم رصم تداعو رصم صرأا نم بلح تدع بويا نبا نامز قو

 روصي ةريثك حئادم نيدلا حالص ىف هلو . ىبرعلا ملاعلا ديحوت دما قيرع ىف رعت ذاك هناكو
 ذخايو رامدلا مهب لزتي نيدلا 8 لازامو . نييبيلصلل مهقحسو هشويج ةلوطبو هتلوطب اهبف
 ارامنأ مهؤامد ترج اهيفو « نيطح ةعقوم ىف ىربكلا مهتميزه تناك ىتح دالبلاو نوصنلا مهنم

 : الئاق نيبملا رصنلا اذهب نيدلا حالص كلملا ءانس نبا ئنبيو « ةيبرعلا رايدلا ةحرفلا معتو

 ىمت دق ال مالمإلا َليُم ا كَ حق ّىأب ىردأ نسل
 ؤ ماش

 2 سار ص

 ' انْدَع تكلمت ذإ كيّنهن مأ تقلمحم 3[ .كيعأ
 انًضِحف اًنّضِح ماشلا تحتف ذإ ارصقف اًرصق نانجلا تكلم دق

 0 ةكسألا قر لو اشني تاومسلا قوف حدم كل

 ()نئيع كلُيَخ تالمَح اهُّئلَعَج  نكلو اًمظع لابحلاك اولَمَح

 انْدُّمو ادالب مهتيقال كل  دكلو مهنم  شويجلا قالت مل
 (")اًنغألا لازغلاو َثِْيللا ممجم | ِدْيَص |ةقلحب -مهتديصتو 2 مس م 5 ها ا مه

 )١( هميشايخخ نم هتوص جرحي ىدلا : نغألا لازغلا (5)  نهعلاك لابحلا نوكتو.) : ةميركلا ةبآلا ىلإ ريشي .

 فوصلا : نهعلاو . ( شوفنلا .
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 حالص ذخا روصي اهيف ىضم دقو « ةركتبملا روصلا نم اريثك لمحو عئار حيدم ةديصقلاو

 يك « هقارحإب هيرغيو « هيلع بلص حيسملا نأ نويحيسملا معزي ىذلا توبلصلا بيلصل نيدلا

 ركذو « هنوصحو ماشلا ندم نم اهريغو نينبتو ليربج تيبو سلبانو اكعو ةيربطل هذخأ روصي

 نييرصملا جاجحلل حيبقلا هضرعتل هلوقو هلعف ءوسل اقافو ءازج هديب كركلا بحاص طانرأب هكتف

 ] . مالسلا

 هيدهم نأ نود ةبسانم كرتي ال داك ذإ « تارشعلاب َدَعَتل ىتح ةريثك لضافلا ىضاقلا ىف هحنادمو

 حالص تاراصتنا قو جحلا نمو ماشلا نم مودقلا قو دايعألا ق هل اهدهم وهف ةرافشا نم

 : هلوق لثم نم ةريثك تاغلابم غلابي اهيف وهو ءدهل هحنادم ىف اهب هوني ام اريثك ذإ « نيدلا

 نيطو ام مانألا عيمجو رون صخشلا كلذ هللا 11

 ظ : هلوقو

 هلضاف تنأ مكاعالإ قلخلا امو هير تنأ مداخالإ ٌرهدلا امو

 : هلوقو

 رفتحم  ظحل هنم رهدلل دف رقفتفم فك هيلإ دم رهدلا

 ررضلاو عفتلا نيب قلخلا فّرصي ٌرِدَق وأ تئش نإ ٌملق هفك ف

 : لوقي هلو « هيف ليطيو ىناثلا تيبلا ىنعم رركي وهو

 بلَكلا ناك كمْرَع روصنمو ٌحوتفلا ناك كيأر نومي

 ءادعألا ىلع رصتنأ مل : ةروهشملا نيدلا حالص ةلوق ىلإ ريشي هنأكو ىنعملا اذه ددري ام اريثكو

 : ضايفلا همرك افصاو لوقي هبفو , لضافلا ىضاقلا ملقب ترصتنا امتإو ىيسب

 قورخَم هنانب 0 نأك ىّتح هاب كقوف لاما ٌرقتسيال
 اوقيفأ ويلي ىَدَت نيلمؤمو 2 اوفقوت هالغ ىَرُذ نيباطاي

 لكو ءانث لك هنم قحتسي لضافلا ىضاقلا ناك قحبو «دوحلا فصو ىف ناعئار ناتيب امهو

 : هل لوقي «قحبو ةياغ هءارو سيل اهيونت هراعشأب هونو « ةياعر مظعأ هاعر دقف ميركت

 رظنلل ِنْيَعلا داوس ٌركشف الوأ رظملل ضرألا ٌركش كامل ىركش
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 رونل نيعلا داوس ركش لب « اهتاوم ىجحب ىذلا راردملا ثيغلل ةبدحملا ضرألا ركش هركشي وهف

 ىلع رمهملا هةر قا هلق لع ةركتبم ةريثك روص هيف هلو . ل ل ا

 : سانلا

 ًامظنلا مزمل ينكح .قارتافآأ .اشكم. وهف :ةع رحبلا رصقو

 ثيغلا نإو ء هجوم ىفكب ههجو مطليو هظح بدنيل ىتح هروصقب همرك ءازإ رعشي رحبلاف

 ةفخن سحن امك لضافلل هحنادم نم ريثك ىف ىرست ةحرفب سحنو . لمهنت لازتال رازغ عومدب ىكييل
 : هلوقك حيدملا ىلإ لزغلا نم هتاصلخت ىف ةصاخو نويرصملا اهب رهتشي ىتلا لظلا

2 

 انّضلاب ىتح ٌنَض نم متيأرأ | ُهُمْفط ىِوْمُي لظ عفرطب ااتَّنَض
 انسحألا توه اذإ ولع اذا اهتيأر مث سمشلا ةتيأر فإ
 اندعملا ميحرلا دبع نم تدجوف اهرْن نداعلا ىأ نم تلأسو
 اه نم اذه نأ اًقهح ْتملعف هّمالكو اهِرْمَت  ٌرهوج .ترصبأ

 صلختلا ىف فَّطلتو « بيرغ انّضلاب وأ مقسلاب ىتح اهّنضو هاودعو فرطلاب هتبحاص ضو
 ةبوذعو حورلا ةفخو ةقاشرلاو فطلتلا هل ءاش ام ميحرلا دبع لضافلا ىضاقلا حيدم ىلإ لزغلا نم

 : هلوقك « ةركتبملا ريواصتلا هذه نم ريثك هلزغ ى هلو . ملكلا

 هكا نْضْغو دل ودروب ُهَمايقلا كيقشاع ىلع رتْقأ
 2 ى و د 2 همااهلاا

 همالسلا فيك كدق نصغ نمو ! ؟ةاجنلا فيك كدخ ٍدرو نيمف

 ظ ] : هلوقو
 بتكي ضرألا ىف وُهو هيلع ىلماو 2 اهّردغ رْئادَغلا ليل ىلإ وكشأو .٠ : »ع 2 56 ' 0
 ش | ش َ هلوقو

 رعَشلا نم ِلاَرْسُب قلق َداصف وبئاوَذ نم ِدْيَص َلئابَح ىقل
 : هلوقو

 نّضّقلا ىلع ٌئشخمب ٌمِسلا امو اَنَض ميسلاك قف ىنم شكتال



 دقعلا َْقَلَقَي له ُموقاي اًيجع ايف ُمَدَحَو ُدْقِعلا نود نم اهقناع

 ربخخأ تيبلاب وتنأ تيبلا هير دعب كبلق لاح ام ىنئأس

خي لازيام ناك هنأو ةبصخخ ةيرعاش ىلع لديو كلما ءانس ن نبا دنع عساو باب وهو
 .ءارو صو

 اس ايدل
 اا

 (1) ةقايز نبا

 ميحرلا دبع ةلالس نم « دمحم نيدلا فرش نب دمحم نيدلا سمش نب دمحم نيدلا لاج وه

 خويش نم هدجو هوبأ ناك . هيلإ هتبسن هيلع تبلغ دقو  روهشملا ةلودلا فيس بيطخ ةتابن نب

 له هتدالو ةنس ى هل اومجرت نم فلتخاو : ةرهاقلا ىف ليدانقلا قاقزب ل

 هنع اًضن كانه نأ ريغ « ةريخألا ةئسلا ىف دلو هنأ دك مهروهمجو 585 ةنس وأ 51/5 ةنس تناك

ب نيدلا ىبحم مهنيب نم ركذيو « بدألا ىف .هخويش وأ هتذئاسأ هيف ركذب
 ةنس قوتملا رهاظلا دبع ن

 هرمع نم ةسداسلا وأ ةسماخلا ىف وهو بدألا هنعذيخأبو هل ذملتتي نأ لوقعملا نم سيلو

 ةرثك هومجرتم ركذيو . كلذ ليبق نكي مل ن نإ لقألا ىلع 305 ةنس ىف دلو هنأ حجرن انك كلذلو

 هتبهوم تحتفتو تدألا خويش تاقلح ى لقنتو . هّدجو هوبأ مهنيب نم ثيدحلا ىف هخويش نم

 كلت ىف ماشلاو قشمد ىلإ | امتوحربي رصم ىف ءاملعلا نم ريثك ناكو . ةركبم رثنلاو رعشلا ىف ةيبدألا

 ماشلا ىلإرصم هوبا حربيو « ةرهاقلاو رصم ىلإ 0 ماشلا ءاملع نم ريثك ناك لثملابو . بقحلا

 عبط ) ىسوم رمعل ىرصملا ةتابن نبا باتكو ةقرفتم عضاوم مم4/4 ةنماكلا رردلا هرعشو ةنابن نبا ىف رظنا )١(

 لولغز دمحمل ىكولمملا رصعلا ىف بدألاو ( فراعملا راد 777/9 ىكبسلفةيعفاشلا تاقبطو 0171/١ ةرضاحما نسحو

 ىف اميدق هناويد عبطو 771/7 ( فراعملا راد عبط ) مالص نبال ةياهنلاو ةيادبلاو ١1/١" ىدفصلل تايفولاب قاولاو

 ةريثك تاطوطخم هنمو « ةققحم ةعبط ىلإ ةجاح قف وهو رغم بهذلا تارذشو 46/١١ ةرهازلا موجنلاو "717/14 ريثك

 ىبرغلاو ىبرعلا ملاعلا تابتكم ىف ىف ىومحلل بدألا ةنازخو .,1 علاطلا ردبلاو 5
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 دعب امف ىّلوتيو اهب رقتسيو « 27ثيدحلا هنع بالطلا ذخأيو « قشمد لزنيو 7٠١١ ةنس ىلاوح
 ةلحرلا هيلإ بح ىذلا وه رصم نع هيبأ لاحترا لعلو . كانه ةيرهاظلا ةسردملاب ثيدحلا ةخيشم
 ةرابعب وأ نرق فصن براقت ةدم اهب لظو « هل ماقم راد 17 ةنس ذنم اهذاختاو قشمد ىلإ هءارو
 : هلوق لثمب الصتم انينح رصم ىلإ نحي لظ دقو « اماع نيعبرأو ةسمخ وحن قدأ

 ادب

 اعالمو اعتارم ّرصم رايدب ىلا فيكو ٌرصم ضرأو رصمل و
 ابحاصأو اًبراشم تيبرقألا ىف افولاو ةبيبحلاو ةبيبشلا ثيح
 انراحم قشمد ىف ىرهد ّلثم ال  هتلواح امفيك ملس  رهدلاو

 . هبعالمو اهب هابص عتارمو رصم ضايرو رصم لينو رصم بارتورصم ىلإ وفم هداؤفو
 . هميعنو مالسلاو نمألا رايدو ءابرقألا ريغو ءابرقألا ىف ءافولا رايدو هبحو هبابش رايد اهنإ لوقيو

 ءادفلا ىلأ ديلا اهحاصو ةاح ىلع صخألابو « بلح ىلع ددرتي ناك قشمدب هماقم ءانثأ ىو

 ءاطعلا نم هيلع هغبسي ناك ام ريغ مهرد ةئاّس : ارو ابتار هل ررقو « لابقتسا عورأ هلبقتسا ىذلا

 نم لضفألا هنبا ىلع دفوف 77 ةنس ىفوت ىتح هيلع دفي لظو « هحنادم نم ةحدمب هيلع مدق الك
 . هدعب

 ريثك نبا لوقي اك - حبصأ ىتح ةتابن نبا دنع راعشألا عوبني رجفت ماشلاو قشمد فو
 هلاصتا مايأ ذئنيح همايأ عورأو . عفادم الو عزانم ريخ ع ةئامز قف رهكلا هول لمادا كيلا

 لثم هل اهيدبيو همساب بتكلا فلؤي لب « حئادم نم هيلإ مدقي امب ىنتكي ال هارنو « ديؤملا ناطلسلاب
 عمجم » هباتك لثمو « ةيلزهلا ةلاسرلا ىهو «نوديز نبا ةلاسر حرش ىف نويعلا حّرس » هباتك
 هباتك مهبف فلْؤي هلعج امم « اهمابدأو اهئالعو قشمد ءالضف نم نوريثك هظرق دق ناكو . « دئاوفلا

 ةرتف : ةرتفلا هن هارنو . اطوطخم لازيال سيفن تانك وفنو ظ مف احرتم ) قوطملا عجس ١

 قباو: ةفاكلمزلا ندا لدم نم «ايمذلعاو: قشنم خويشب ةلصلا قيثو كيرلا .ةاطلننلاب .ةلاضتا

 هللا لضف نباو نيدلا جات هنباو ىكبسلا نيدلا قتو ماشلا رعاش دومحم باهشلاو ىضاقلا ىرصّص
 ناكف « قشمد ىف رسلا ةباتك ىلوتي هللا لضف نبا ناكو . ةعيدب حئادم اعيمج مهيف هلو « ىرمعلا

 رردلاو 1 تايفولاب قاولا ىف هتمجرت رظنا )١(

 ْ ؟«831/14 ةنماكلا
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 ىقح اهبلإ دوعي انايحأو اهنع لزعي ًانايحأ ناكو . عيقوتلا ةناتكب هيلإ دهعيو ةتابن نبا برقي نأ ايعيبط

 لوألا عيبر ىف ةرهاقلا ىلإ ماشلاو رصم ناطلس نسح رصانلا هاعدتسا ةنسلا هذه ىو . 741 ةنس

 تنم اعقوم هنيعو « بتارلا نم هنع عطقنا ام هيلع دري نأو هب زّهجتي ام هل َفَرْصُي نأ رض

 روصضلا نم نسح ناطلسلا هافعأف « تملا عيقوتب مايقلا عطتسي ملف « هنس تمدقت دق تناكو

 كلذيو . ةيناطلسلا بتاكملا ىف هنم خسن ظفحو هناويد خسنب رمأ امك « هيلع هبتار ءارجإب رمأو

 ناكو « قوت نأ نسح ناطلسلا ثبلي لو . ا ل ا ل ل

 . ةرجهلل 8 ةنس نووالق امرا قوت ىح فرصي ُ امبرو هل فرص ابر هبتار

 « ىنابنلا رطقلا » هامس ناويد ريبكلا هناويد بناجي هلف « اضايف هتابن نبا دنع رعشلا عب ناكو

 ركسلا ديري «١ ةحضاو ناويدلا مسا ف ةيروتلاو ركسلا رطقلاو « ةيرعشلا هتاعوطقمب صاخ وهو

 0 ١ حئادملاب ظتكي ريبكلا هناويدو . « قيقرلا قوس » هام“ هتايلزغب صاخ ناويد هلو . تاننلا

 « هيناعم ىلع هتراغإ ةرثكب ىدفصلا رهتشاو « هدئاصق ضعب ىف هتضراعمب هيرصاعم نم نوريثك

 زبخ » هام اياتك هنم ىدفصلا تاقرس ىف فلأو « اهعنصب امرغم ناكو ةعيدبلا هتايروت ىلع ةصاخو

 ةيالاب باتكلا اذه ةبطخ لهتساو ؛ مومذملا لوكأملا ريعشلا زبخك هتاقرس نأ ديزي «ريعشلا

 مث «٠ ةقرسلا عضوم هتايبأ امئاد درويو ( انمؤم ىتيب لخد نمو ىدلاولو ىل ٌرفغا بر ) : ةميركلا

 . ايروم لزغلا ىف هلوق لثم ىدفصلا ةقرس دروب

 كابِشو .ااهّمي حماخفب ( معلومو

 نكات“ تلقا ءديصت“ .نأن نيعلا ىل تلاق

 1 000 ىدفصلا لوقيو

 ىكاحي رودبلل لازغ ىكارك. لا ىمر ام دنع ىّركلا حّْرَس ىلع راغأ

 ىكارك ًٌداص فيك هيرظنت ملأ | ونسح درو نع ٌنيعاي ىعجرا تلقف
 ةفيفخو هتابن نبا دنع ةحضاو ةيروتلاو . ىكرك هدرفم ريط ىكاركلاو « مونلا : ىركلاو

 ةتابن نبا لوق كلذ نمو « ليوطتو حرش نم اهيلإ فاضأ امب ةليقث ىدفصلا اهاحأ دقو ةقيشر

 : الزغتم

 هيلع 2ىباق  اًضاي 2| ٍِظْحَلو سومب 2 ىىمارلا اهبأ كّييدف
 ور

 هللا .”تلعشته هبشو  باذجنا كبجاح وحن كسوقل
 رم
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 : ىدفصلا لوقيو

 ْ 0007 ّ 5 58 6# و. ل. 2 14 © 0

 هيلع ,.ىعرجح ىار دقو لاَقف ادجو تيده بحا نم ا

 هيلإ -بذجنم ءىشلا هّيِشو 2 ىَدَح باصأف ىَرَج ىمد ٌقيقع

 هنم رفاتق هب ههيشتو دَّحلا ىلإ مدلا باذجنا امأ « يييطدلا هادجاو سوقلاب بجاجلا هيبشت

 ف قا كبوة لا سةر وا ا ا ب له وش ف ا

 اهدشناو «رمخلا فصوو لزغلاب اهأدب ةعئار ةيئاتب ىفاكلمَزلا نب | حدم هنأ ةيعفاشلا تاقبط هباتك

 اوقحلي ملو اورخأتو اورصق لب « هناسحإ 0 ب هرصع ءابدأ 0 لاق مت

 ىف كلذ دعب مث لضفألا هنئاو ةامح :بحاتم ديلا قا هيت اه هاذ عورأو 1 وا

 : هلوق لثم نم ةعوطقمو ةديصق نيعبرأ وحن ديوملا ىف حّيد دقو « نسح ناطلسلا

 دوضنم ردلا سيفنب ىرّتلا هْجَو ىلع ضافل هاوُدَج رحبلل َّنَأ ول
 دوملج لك اهنم بْشْعلا تّبنأل هدي اَفّصلا دّْلَص ىلع ّرمأ ولو

 ديصلا هئابا نع َلَقْيِو ىَوَرُت مش ىلع ىراسلا ُكلملا اذّماِ
- - 

 ٍدويعي 2 هومسأ -هللا رقغتسأ - ىقت تايهان الولف ةافعلا ىنغأ

 هئاباو ةيبويألا هترسأ حيدم كيف راك وع قلفاننلاو ةافعلا ىلع ضايفلا هدوحي ةداشالا ماد وهو

 ءىضيو قلأتي لازيالو تاومسلا ىلعأ ىف هوّدم راخف تيب نم .مهسفنأل اوداشامو ناعجشلا ديصلا

 كلفلاو بطلاو لوصألاو هقفلاو ةيبرعلا ىف املاعو « اريبك اخرؤم ديؤملا ناكو . بكاوكلا نيب

 : ةريثكلا هفيناصت ىلإ اريشم هلوق لثم نم هملعب ارارم ةتابن نبا هونيو « ةفسلفلاو قطنملاو

 دلاقلا نيب ,يرارتللا تن يتظرالا بأ تنل كابل انيلا ةداعل

 : هلوقو

 روسلاو مالسإلا ىلع ٌراَّسلا منن 0 تدكف تدب فيناصت مولعللو

 هتسدم مساب اريثك ىروو » ديؤملل هحنادم ف اهلخدي ناكو « انفلسأ يك ةيروتلاب اعلوم ناكو

 : هلوق هح لم ْق ةفيرطلا هئانزوت نمو « ةيقيقحلا ةأملا نع ةأح
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 زاحم ٌماركلاو ةقيقحلا الإ ىَرَولا ىف ُدّيوملا كلملا ام تمسقأ
 زاجح نيبلاطلا نيبو اهنم ىلا نيبام .لضفلل ةبعع وه

 اهب دارأ امتإو « ةقيقحلل لباقملا بيرقلا ىنعملا اهب دري ملف «زاحم » ةملك ل ىرو هنأ حضاوو

 ىف هلوق كلذ نمو  زجاحلا وهو ديعبلا ىنعملا دارأ امتإو . فورعملا ةبعكلا ميلقإ زاجحلا وهو ةبعكلا
 : ديؤملا حيدم

 انعم انل ىتْنُيف اًظفل هل ىشْنو ودوجب نعم رابخأ  انركذي

 دقو « ةيلهاجلا ىف متاح ةرهش ىبابعلا رصعلا حتتفم ىف هدوجي روهشم ىنزملا سوأ نب نعمو
 اَنْعَم اهم دارأ امنإو ظفلل لباقملا بيرقلا ىنعملاابب درب ملف « ىنعم ةملك لولدم ىف تيبلا نفحأ خروف

 ظ . ىزملا

 ةامح ةرامإ ىلوت نيح هدشنأ دقو . لضفألا ناطلسلا هنبا ديؤملا دعب ناويدلا ىف ىناثلا هحودممو

 : لوقي اهيفو « ىبرعلا رعشلا دئارف نم ُدَعُت « هيبأ نع هل ةيزعتو هتنطلسب ةثنبت هيبأ دعب

 امّسِبت ىّتح نوزحملا سبع اف 2 امّدقملا ةازعلا كاذ احم انه

 امهنم قّبُسلا وذ زاتمبال نابهيبش معمادم روغت ف ماستبا روغت

 من دق ةّرسألا اذهو ىمغرب - محبرضل ىه دق اذه ناكيلم
 امتع رهدلا هع "اعنا معيض هبا 0 ىضقنا اذإ باغ كلملا رايد ْنأك

 امجنأ ّرُعلا كفاصوأ تعلطأ دقف 0 ىضقنا دق محن بويأ نم كي نإف

 امسومو اّثقو كايلع تدّدج دقف تضع دق ديلا مايأ كت نإو

 امعْيم بهاوملب اًرحن كاقبأو  اًعّيشم ءانّلاب ىلو تثثيغلا وه

 . ءاثرلاو حدملا نيب : تيب لك ىف نيضيقنلا نيب ةعماج لضفألا ةئنبت ىفمت وحنلا اذه ىلعو
 ىهو « هبولسأ ةلوهسو هتيرعاش بصخو هئاكذو هنهذ ةدحو ةتابن نبا ةعارب روصي ام كلذ ىفو

 نرتقت ةلوهس « ةماع نييرصملا .راعشأ ةلوهس لب ٠ كلملا ءانس نبا راعشأ ةلوهس ممتت ةلوهس

 نم هب نرمقت امو هراعشا ءازإ هورصاعم كلذ سحب ناكو « لينلا هايم ةبوذع سفن اهناكو « ةبودعب

 : نييبويألا هئاباو لضفألا حيدم ى هلو . تابن رطق وأ تابن ركس هراعشأ نإ اولاقف « ةوالح
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 حلم ٍركذ ٌّلكو رخل ْلْصَأ الملا فُحُص ىلع مهاركذآ موق
 اومتريلف مهدودج ضعب مجنلاو اولزنملف مهرايد ضعب كلملا

 اوقبا مهلضفأ ءاقس مهنألف افولا ننس ىلع مهيضام قف هن

 .. قرطم» اق :فرطلا .لق> يللا بايت ”ترلقلا مارون كذاب
 قع نئازخلا ىف نيب نابرغ  اهداوسب هتُمالتأ امتأكو

 قلحت 17 ىهو بكاوكلا اهنع ترصق مكازعلا ىوس. هيف 'بيعال

ك سحن ةديصقلا ىف بولسألا ةلوهس عم هنأ حضاوو
 558 58 ظافلألا نأ

 لازتام ريمألا نئازخل قارف نابرغ امنأك مالقألاو « ةبيه نيعلا لبق قرطم بلقلاف ريواصتلا لاج

 . ةديعبلا تاومسلا ىف ةقلحم ىنتام لضفألا مئازعو ٠ بآم ريغ ىلإ دعبلاو نيبلاب اهاومأ ىف قعنت

 مهريغل رخف لكو راخفلا لصأل هموق نإو « ءاضفلا ىف لغلغتملا اهقيلحت ىف بكاوكلا ولعتل ىتح

 ةليوط ةزوجرأ ىف اهفصوف ء ديص ةلحر ىف لضفألا عم جرخ دق ناكو . مهرخفب قحلم وه اإ

 نيهاوشلاب صْنقلا فصو ىف بنطأ مث ةامح ضاير اهيف فصو « اتيب نيتسو ةثام ىلع تفين

 ظ : هلوق لثمب قدنبلاو بالكلاو روقصلاو

 "امه دق ٍِبوصو راط قرابك ىَمترملا ىهش نيهاش َّلكو
6 

 "ثوديكو دياب اصتعم 0 وديصل ابهاذ هارت اني
 7ص م -

 هع ى هّرئاط اامزتلم  هقْقأ نم ادئاع هارت ىتح

 9 اورلاو ودغلا ٌلصاوم حانجلا لضم رقص  لكو

 دئاصلا ديصيام ىوشي داكي 22-2 دقاو مارض اه ٍةلقم وذ

 لسرم رويطلا رامعأ دّصضحخلا ٌلَجِْم هنم بلحملا امنأك

 (فوشمم اطُحلا باثو ترْهأ قولس ىلإ بوسنم لكو

 رشان واطل هنم  اًبجعاي 2 رفاظألا رشان داؤفلا ىواط
 ا

 ىتملا كاردإال مهولا قبسيو انقلاب وطخيو ضيبلاب َضعب

 )١( ترهأ . ةيقولسلا ديصلا بالك اهيلإ بسنت قولس (4) لاس : امه .رطملا : بوصلا :
 ٠ ) )5ظ . قدشلا عصاو ةوقلا : ديألا

 لصرم : لبسم (*)
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 ةثيلملا ديصلاو درطلا ةزوجرأ نأ ىلع لدنل ةزوجرألا نم اهعيمج تايبألا هذهب انلثمت امنإو
 ةتابن نبا دنع ةلهسلا ةغللا هذه ىلإ تلاحتسا هدعب اوءاج نمو ساون ىبأ دنع ةبيرغلا ظافلألاب

 هبلخمو ران ةلعش اهنأك رقصلا ةلقف « ةعيدب روصب هلمحم تايبألاو « ةيبولسألا هتراهم لضفب
 اهنأك ناقيسب وطخيو ةّداحلا هنانسأب ضعي قولس بلك لكو « رامعألا ريطلا نم دصحي لجنمك

 دياصم ىف كولسلا مظن ٠ : اهامس قحبو لضفألا حيدمب ةزوجرألا متخو . ةلتاقلا حامرلا وأ انقلا

 . « كولملا

 : ةرهاقلاب هاصع قلأ نيح هتايح نم ةرخآب هحدم « . نسح رصانل ناطلسلا ثلاثلا هحودمجو

 مدقتل كلذ نوكي دقو « ديؤملا هيبأو لضفألا حيدم ىف اهانفلأ ىتلا ةرارحلا هل هحيدم ق سيلو

 ظ 2 : لوقي هلو «ءهنس

 ناطلسب ايندلا ىف كحدم ٌمالَقأ تذفن دقل ايندلاو نيدلا ٌرصاناي
 ىفناد قو صاق ىف كدوج ضافو رضح نمو ودب نم قلخلا كل تناد

 ناعذإو عوط ى برغلا ىبهتمل اهقراشم ىّضصقأ نم نئادملا ىذه

 حالص نيبو هنيبو . عئار ىوبن حيدم باّتكلاو ءاملعلاو ءارمألاو نيطالسلا حيدف ءارو هلو

 لعج باتع ةديصق ىدفصلا هيلإ لسرأو « تابتاعمو تالسارمو تارواحم ىدفصلا نيدلا

 0: هلوقب اهاحتتفم « سيقلا ٌئرما ةقلعم زاجعأ ةيناثلا اهروطش

 لع نم ُهلْيَسلا هّطح ٍرْخَص دوملجك | ىفووسي بتع كنم موي لك فأ
 ةتابن نبا عنصو . فلادللا «ريعشلا زبخ ه هباتك ىف هنم هتاقرس هيلع هليجستل هبتاعي ناك هلعلو
 دل ا نع ا اهروطخ رارطلا سفن نيةدسع هلع دوج

 ::ةلوقب اهلهتشا  سيقلا

 لثدتلا اذه 0 الهم مطافأ  ابتاع تلبقأ مث ىلفالو تمطف
 ءاقل لبق همايأ ىلع كلذ قدص امبرو « هلاح ةقرو هسؤب نم هرعش ىف ىوكشلا ريثك ةتابن نباو

 ةرثكلا هذه نلعي هنإ لب « كلذ ىف رثأ هلايع ةرثكل ناك امبرو « هلاوتي هرمغ ىذلا ديؤملا ناطلسلا

 : هلوق لثم ىف

 ىتقو داكنألب هيف ىَّضَقَأ وبيجع ٍرْيغ اذ تحبصأ دقل
 و © - راس

 ثتِسو (سمخ نم  هابرحاوف مآ لوح سمخ دالوألا م
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 2. ناكو . هتديم وأ هس اهيسسيو 5 هلايع مأ ديري امنإو , ردابتي ايكددعلا اهب ديري ال تس ةملكو

 نس ىف اوفوت هدالوأ نم نيريثكنإ ىفاصلا لبنملاب هتمجرت ىف ىدرب ىرغت نبا لوقيل ىّتح ؛ 7
 ديؤملا ناطلسلا ىف راح ءاثر هلو « ةريثك فارم مهئريو م لأي ناكف ٠ ةعباسلاو ةسداسلاو ةسماخلا
 . تايلزغلإ ىف امسالو نيرخأتل رعشا وه : ىناكوشلا لوقيو . لضفألا هنباو

 ىواربشلا 2''هللا دبع

 .ظفحي هرافظأ ةموعن ىف ىضمو ٠١917 ةنس ىف دلو « قربجلا لوقي ايك « ةلالجو ملع تيب نم
 ترهظ ام ناعرسو ٠ ىعفاشلا هقفلا مهنع ذخأي رهزألاب خويشلا ىلإ فلتخا مث , ميركلا نارقلا

 مولعلاو ةعيرشلا ىف قمعتلاو لضقلاب عيمجلا هل فرتعاو . بالطلا رضاحو ىلماف « هتعارب
 ىمظع ةلزنمو عيفر هاج هل ناكو . 1159/ ةنس ىف رهزألا ةخيشم ىلوتي نأ هل حاتأ ام ع ةينيدلا
 ق ملعلا لهأل راصو . ةلوبقم هتعافشو ةذفان مهيدل هتملك تناكو « ةلودلا لاجرو ءارمألا دنع

 ناتسبو نايبلا ناونع هتافلؤم نمو « ماعلاو صاخلا دنع ةلجتو ةبيهو ىلع ماقم رهزألل هتخيشم ةدم
 ناويدو فارشألا بحي فاحتإلاو ردب ةوزغب رودصلا حرشو قالخألاو كولسلاو بدألا ىف ناهذألا

 هلو ٠ : قربجلا لوقي . ميدق نم ةرهاقلاب ةعوبطم اهلكو ٠ فارشألا حئادم ىف فاطلألا حئانم

 رزهزالا ةتيفم لوش' لازاعو دف سانلا التاب زوهشم عيطاقمو راغشاو تايلزغ ىللع ىوتحم ناويد

 . ةنس نينامث وحن نع ١١ا/١ ةنس هتافو ىتح

 وأ للروبكلا هللا ديع هحن أدم هبف عبد لاو مهأو « نييناثعلا رصم ةالو ىف حئادم ىواريشللو

 : هنع ىنربحلا لوقي ذإ : هل هحيدمب م اريدج ناكو « نرقلا نم سماخلا دقعلا لئاوأل ىروبكلا

 بايرأ نم ناك هنإ » ه لوقيو ٠ تاركنملاو تاراهخلا لطبأ ةعب رشلا ىلإ اًداقنم احاص ارْيخ ناكو

 « بدألا ىلإ هليمو هلضفل رصم ءارعش هحدمو مجعملا فورح ىلع ديج رعش ناويد هلو لئاضفلا

 : لوقي هيفو « ةنانط حئادم هيف ىواربشلل نأ ركذيو

 ريهشلا لاصألاو عبطلا / ميرك ىروبكلا نبا تامركملا ٌليلس
1 

 )١( ررسدلا كلس ىواريشلا ةمجرت ف رظنا ٠١17/9 ولا ل اللا 511
 فقربحلا خيراتو ١/٠١٠8 قربلا هراعشأ ىف مجارو



 ٍروبملا ىلإ ةاصعلا تعراست ضرأب همراوص ْتعل نإو

 روصللا ردو. هجم ةروخن 2 قلت ملعلا ىف هتثداح نإو

 ريرج وأ ةعيبر لأ نبا نع ثدحف اًرعش هّتمواس نإو

 ٍروبرلاِب جهلي دود ىكح ٌملجت هوالل مست نإو
 روهدلا رهد هب انهثمَو رصحمب هتلود هللا مادأ

 ٍروجفلا لهأ همزعب فكو يِبّرك لك نم هب انذقنأو

 لدعلل هتعاشإو روجفلا لهأ ىلع هئاضقب ىروبكلا حدمي ىواربشلاو « ديج ةديصقلا جيسنو

 . هرثنو هرعشب هوني ايك مكحلا ركذلل هتوالت نسحو هملعب هونيو « هنودب ةمألا ةايح حلصت ال. ىذلا

 ىيبلذتالا ءيئاه نبا لاثمأ نم ءارعشلا غباون ىلع هقوفتو هتغالبب هحدمب ةديصقلا ىف ىضم دقو

 ةيبدألا تافنصملاو بتكلا ظيراقت كيلاملا نمز ذنم ترثكو . ىريرحلا لاثمأ نم باّتكلا غياونو

 : نيدلا جات نب ىلعل اهحرشو ةيعيدبل 6-5 نم ىواربشللو « ةيغالبلاو

 مسج فطل كاذ ءأ مسي رئت كاذأ

 مئرستو اهرورُحش ىلغبل'" دق 7 مأ

 مقلاو مهلا 2تلازأ تبه  نيح  امصلا مأ

 ِمَقْعَأ رهدلا بسحأو  ىرهد بتعأ تنك دق

 مجلا رهالا كلضف نم اًبيجع تير ىتح

 مه كببع لك "ثلا كين لكن
 هظفحو نيدلا جات نب ىلع ملعب اهيف ديشي ةحدم ىلإ ىواريشلا هب لوحت 1| لوط ظيرقتلاو

 وأ وه ىئوتي وأ ريمأ ىلوتي نيح ءارعشلا ةداع نم ناكو . هتعاربو هئاكذو هرعشو هرثنب ديشي ايك همهفو

 اهرطش ىف تاملكلا فورح تبسح اذإ « ةبسانملا كلت ىف اتايبأ اومظني نأ ءايدألاوأ ءاملعلا ضعب

 اذه ىف كراشي ىواربشلا ناكو . كلذ وحنو ةيالولا وأ ةافولا ةنسل تمخّرأ لّمجلا باسحب ريخألا

 : ةرجهلل 1١177 ةنس قوتملا هتقو رعاش ىواجنلدلا دمحأ خيشلا ةافول هميرأت كلذ نم « عينصلا

 بمس و

 هَدَحَل ىواجتلّدلا نكس دقو قيدص نم كل له رعشلا ُتلأس

 هدنع ريقلا ى انكاس ّحبصأو 2 هيلع اًيشغم رخو حاصف
 ٠ رم . . - 7

 هدعب رعشلا تام "ترا دقق رصٍقا رعشلا دارا نمل تلق
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 انايجاو- © ةزييضق 50 انايحأ ال درفي ناك « ةقيقر تايلزغ ضعب ىواربشلا خيشللو

 هحنادم ىدحإ ةمدقم ف هلوق نمو « نيقباسلا ءارعشلا ةداع ىلع ةضاذم ةنافدقم قف هيلع

 : ىروبكلا هللا دبعل

 و 2 "ا

 ايلع 2 -مهركذ >حبيط ١ رركو هينكاسو  بيدعلا ربخ دعا
0 

 لى 6
 سا ِ؟ قم« رع

 0 12 1 | مهلك ><سانلا ابحا اودصو اورجه نإو - مهنإف

 رعشلا نأ ىلع لديام هرضاعم هالك رضشو هرعش فو 6 ةديج ىواربشلا ةغايص نأ حضاوو

 ٠ . ةايحو ةيويح نم ةيقب نيينامعلا م” تناك

 ] .ىوكشلاو ىفارملا ءارعش

 هاثر لاو مهأ لعل . ىومألا دهعلا ىف ةالولا نمز هب قتلنو « ميدق نم رصم ىف ءائرلا طشن
 ةافو دعب فوت نأ فداصتو « احّدمم - انب َّرم امك ناكو « ناورم نب زيرعلا دبع هتوم نيح ءارعشلا
 ةالولا باتك ىف اممل مهءاكب ىدنكلا لجسو « ءارعشلا امهاكبف ءرهش وحنب غبصألا هنبا
 اهقرخن نييومألا ءافلخلا رخادمحم نب ناوره رمآ نّيَح ةبهذملا امهرادل مهءاكب لجس ارك ةاضقلاو

 نأ ناورم ىلع رع امنأكو « اهيف قنأت دق زيزعلا دبع ناكو : هدراطي نييسابعلا شيجو رصمب ٌراف وهو

 . نييسابعلل ريصت

 ضعبلو مهنم رفنل ةفلتخم ثارم ةاضقلاو ةالولا باتك ىف اناقلتو ةاللولا قمر: قا ىفكو:.
 دقو ةتيراخل قاظلا ىلعملا هن رم ةبقلا كلت اهتفلخ ة ةيثرم مهأ نأ انيأر ىفو « ةيبرعلا تايصخشلا

 لالقتسا نم رصمل هتلفك م انب رمو ءرصم ةينولوطلا ةلودلا لظنو . ثيدح نم انفلسأ امف اهبلإ انرشأ
 نولوط نبا رصق اهتمدقم ىف ةميظع راثا نم هتئاقأ انو ةئئكأو ةيملعو ةينارمع ةضهن نمو دادغب نع
 هرصق ىف هسفنل ذخحتاو « قبئزلا نم ةكرب هيف ذحناو عئار ناتسب ىلإ هيورامخ هلوح ىذلا هناديمو

 بهذلا ليلاكأ نهسوءر ىلعو هاياظحلو هل ةزراب روص هناردج ىٍيع شقن بهذلا سلجي هامس اسلحم
 ةفالخلا رشح اهيلع ىضق الف « اًمساو اقادغإ ءارعشلا ىلع ةلودلا تقدغأو .رهاوجلاب ةعصرملا
 اهراثآ اوكبو ءارعشلا اهاكب اهراثآ تمدهو - انفلسأ اك - ناميلس 55 ةدايقب ةيسايعلا
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 : "'مشاه ىلأ نب ليعامسإ لوق لثم نم رازغ عومدب '

 0 ارألاو قاف لا نع رضصقلاو رجاسلا باب ءانفي ةفقو فق

 جاعزإ  امّيأ ةماقإلا دعب مهراد نع اوجعزأ موق عوبرو

 "*حاجفو هج لكي الغ مهل ىلت مهراثا ىلإ رظناف

 . ةاضقلاو ةالولا هباتك ىف 47 ىدنكلا اب ظفتحا اهراثاو ةلودلل ةليوط ةيثرم صاقلا ديعسلو

 تناكامو ةلودلل ءارعشلا ىنارم نم دشنأ ام عم اهدشنأو ىدرب ىرغت نبا اهتايبأ ضعب فطتقاو

 الخ دقو رصقلا ابطاخم مشاه ىبأ نبا لوق نمو « ةمخض ةمخف راثآو نابمو روصق نم تماقأ

 ] : هناكس نم

 اخ اندعب نم مهل تعمس له مأ انتبحأ نم هلع كدنع هللا

 اهوكبي مل مهنأ ريغ « ةيديشخإلا ةلودلا دهعل - عضوملا اذه ريغ ىف انب رم اك- ءارعشلا رئاكتو

 كلذ مجري دقو "8 ةنس هللا نيدل زعملا ههامإ مساب اهيلع ىلوتساو رصم ىلقصلا رهوج لخد نيح

 ناكو “هه ةنس ىتح ىلع هوخأف "48 ةنس ىّتح روجونأ هنبإ هفلخو « ْلْطَت مل ديشخإلا ةدم نأ ىلإ

 قوتو "01 ةنس ىتح روفاك ايلع فلخو . ءىش ناطلسلا نم امل نكي ملو « امهتكلمم ريذم روفاك

 ابارطضا رصم رومأ تيرطفاو « ةنس ةرشع ىدحإ هرمعو ديشخإلا نب ىلع نب دمحأ هقلخف

 ةدايقب ىمطافلا زعملا تايار تلخد ام ناعرسو « دادغبت ئمابعلاةفيلخلا اهكرادتي ملو « اديدش

 ةلودلا هذه لاوزب ءادعضلا ريا يفتت امنأكو ء رك ذت ةمواقم نود داليلا ىلع ىلوتساو « رهوج

 . ةينولوطلا ةلودلا اوكب ام وحن ىلع اهئارعش نم دحأ اهكيي ملف
 . ربكأ ناكو ءرصمب اهئافلخ لّوُأ زعملا نب مهن ةفلتخم ثارم ةيمطافلا ةلودلا لئاوأ ف اناقلتو

 دهعلا ةيالو فرضي هانأ تلعج ةئيسلا هتريس نأ ريغ . هدهع ىلو هذختي نأ نونظملا ناكو « هدالوا

 بقلب بقهلت ىذلا رازن هيخأ ىلإ اطوح ةنس اًركبم قوت اذإ ىّتح هللا دبع هيخآ ىلإ هنع

 :  ©" اهغلطم هللا دبع هيخأ ىف ةيثرم مقلو «زيزعلا

 رورغو ةَلِمَت ىلايللاو ٌريصي ءانفلا ىلإ مح لك
 )١( ةرهازلا موجنلا ١40/7 لبحلا ةعلق قوف عئاطقلا ةنيدم ىنب دق نولوط نبا ناكو ص ةاضقلاو ةالولا رظناو .

  )4( 1ص ةاضقلاو ةالولا 597 .

 راد عبط ) ىمطافلا هللا نيدل زعملا نب محمت ناويد 20 .رصقلا باويأ دحأ : جاسلا باب
2250 

 . 147 ص ( ةيرصملا بتكلا ..قرطلا . جاجفلاو « لبجلا ىف قيرطلا : ةينثلا ()
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 ةعوطقمب هيثريو 6 ةنس زعم ا هيبأب ملي نأ ردقلا ثبلي امو « رازغ عومدب هبابش ىكسو

 ليقع هوخأ ىفوتيو . دهعلا نع هل هتيحنتل ىعيبط ءىش وهو ٠ هدقف ىلع ةعوللا نم ولخت ةريصق

 ريغ هيف ءاكب هل ةيراج ىكبيو . نييمطافلا هءاباو ديهشلا نيسحلا هيف ىكبيو « اماع نيثالث نع

 يي مادملا بيطو:ءانغلاو توصلا نسحو لاهلا نم اهيف هنم عاض ام ىلع ةرسحلاو ةفهللا نم ليلق

 , 0 ذل ان ًءاكب هيكبي وهو « ةعئار ةيثرم نيسحلا ىق هلو . ةينغما ةنيق لثملاب ىكبيو ؛ لوقب

2 

 ه 2 >2 سال ص

 هبِحَضال ايادهلا رخحل ممذم ريغ هورحجحل

 | اللا ءاسنلا بكوم فصيو . ىولعلا تيببلا ءامد نم اهيف كفس امو ءاليرك ةعقوم روصيو

 2 نيِيلَع قفشي وأ نهمحري نم الو ماشلاب ديزي ىلإ لبإلا روهظ ىلع تارهشم نهو نيسحما عم نك

 قتلنو . ةضمملا تاعوللاو تانألاب ظتكت ةيثرملاو «رامدلاو روبثلاو ليؤلاب نييومألا دعوتيو

 يزخا ةيقرمو:هيبآل ةكرم ةيمحرت ىف ناكل نبا هل ركذيو 47١ ةنس قوتملا مهتلود خرؤم ىحّسملاب

 ظ """لوقي اهيفو « هدلو مأل

 انه ةنهذأ تلا ةكبلف لإ. "ايلف خيش 'تودللا .قتلاتو

 ىلع نب قابلا دبع بقانملا ىبأ ةيثرم كلذ نمو « ةلودلا كلت ءافلخل ءارعشلا ىئارم رثكتو
 ,. © لوقي ذإ . رصنتسملل ىتخونتلا

 َرْحَّصلا هب باصملا طّرَف نم هيكبيل هنإو اًرخص حءاسنخلا تكب دقو

 فئاظولا باحصأو باتكلا رابكو ةاضقلا لثملابو ءارعشلا هاكب الإرصعلا ىف ريزو تام املقو

 0 ىطايمدلا سوداق نبا لوقك فئارط كلذ نم اناقلتو « ةلودلا ىف ايلعلا

 وف 0 ْ ْ

 اهتافغ 2002 لاحت همودقلت رد نانحلا ىف ىه ةعجفاي

 اهتاَتَج ىف روُحلا سرع هارأف ١ متأم هيلع ايندلا ىف ناك نإ

 مل مهنأل ء اهوعدو الو نويرصملا اهكبي مل ةلودلا هذه ىلع ىنويألا نيدلا حالص ىضق نيحو
 ىلع اديدش اداسف دسف دق اهنكح ناكو ءولغلا ىف ةطرفملا ةيليعامسإلا اهتديقع نع نيضار اونوكي

 ؟/© ةرهازلا موجنلا (؟) . اهدعي امو 4088 ص ناويدلا )١(
 . ١/١7751-(رصم ءارعش مسق) ةديرخلا (4) مبم/4 ناكلخ نبا (؟)



 فش

 هل انمجرت ىذلا ىنعلا ةراع وه اهتعيش نم رعاش كلذب لفكتو « عضوملا اذه ريغ ىف انبّرم ام وحن

 نيدلا حالص اوكب ايك ءارعشلا هكبي مل الطب لعلو . ىبرعلا بدألل خيراتلا اذه نم قباسلا ءزحلا ىف

 نم دلب ريغ ىف متملا هيلع تميقأ دقو « ءاقبلا راد ىلإ ءانفلا راد نم لقتنا نيح نييبيلصلا مطحم

 : ©)هئاثر ىف ىفناهبصألا داعلا لوق كلذ نم « ءارعشلا نم ريثك هاثرو « ةبيرعلا نادلبلا

 هتامم نيملاعلا لك مع دق

 هتايآ وركذ نم هركذ قى ْتَرْأ ىبنلا رصع ىف ناك ول
 هتاعور نموهم يبلق لك نم تنكمت <نيح نيدلل ايعاراي

 هئاولص لب شْرَعلا بر ٌناوضر امئاد تسوي نيدلا حالص لعف
 بورح ىف هلاسبتساو نيدلا ىف هداهج اهيف رّوص « اني نيثالثو نيتئام ىف ةليوط ةيثرم ىهو

 اقم مه اًقح ام ماشلا ىف مهنوصحو مهنادلب رثكأو سدقملا تيب مهنم صلختسا ىتح نييبيلصلا
 ةنس ىفوتيو عضوملا اذه ريغ ىف انب رم امك 088 ةنسزيزعلا هنبا هفلخيو نيدلا حالص ىفوتيو . اعيرذ
 ىلع لمعيو ءرصم شرع ىلع هنم ىلوتسي نأ لداعلا هّمع ثبلي امو لضفألا هوخأ هفلخيو 06

 . ""رصقلا ابطاخم هلوق لثمب هيبأ رصقو هرصق لضافلا ىضاقلا ىكبيو زيزعلا راثآ ةيفعت
 امسْوُم ججحلل كيف انقأ دق مكو 2 ةبعك دجملل كيف انْجَجَح دق مكو

 امْرمَرو اًميِطَح ىطعُت ذإ لقت 2 ةحار َةفأر كيف اندجو دق مكو .

 اديعاوب .اًضتيخب كنان ةريسحنال

 هيف رمت ؛ هنأ 2 عئار بدن هلو ؛ هلهأو هئايرقأو هئاقدصأ ىف ةفلتخم ثارم كلملا ءانس نبالو

 : "'الئاق هيكبيو هبدني لازي امو ء ةضمم ىركذ هكسنو هاوقت ركذي وهو . بكسنتو « هعومد

 راقأ ”قتكت :ضرألا ف "تيشرت ةاهفأ هر هلي فيكي نإ يقرأ ذانو

 ف ناك امنأك سحيو « هنيع ف ايندلا ملظتو مألا تومل عاتلي بألا تومل ةقرحلاو ةعوللا. سفنبو

 : 9 لوقي ةبوأ ريغ ىلإ هنم جرخأو نانجلا سيدارف نم اهعم سودرف

 كارب نر لوطا كيلع ىسفن نمل
 5 ع َءَ ءااا#

 ءاطعلا بر ةاطعلا داعتساو اهنم ُتجرخأف هن ىف تنك |

 قربلا ةباتك ةمتاخ رظناو 5١/5 ةرهازلا موجنلا )١(

 ١ . ىماشلا

 . "4 ص ( ىودب رشن ) لضافلا ىخاقلا ناويد (7؟)

 ص (دابآ رديح ةعبط ) كلملا ءانس نبا ناويد (")
 ففف

 . . اهدعب امو ” ص ناويدلا (5)
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 ةفهللا سفنب اناقليو .ريثك اهانعمو ةيرصملا ةّيماعلا تاك نم لوألا رطشلا ىف «اماي » ةملكو ٠

 هنم اهفطتخا « ةباش ةيراحل هئاثر ىف ةشحولاو قيضلاو نزحلاو ملألاب داحلا ساسحإلاو ةرسحلاو
 : 22 لوقي نأ ىلإ هعومد بكسيو نكي لظيو « ةمحر وأ ةقفش نود توملا

 ىلرك اهدعب ىعجضم قى ىنعجاضو ىتشحو لوط اهدعب نم ىنسناو

 بْطَرْلا نّصُعلاب برا ٌميِنَص اذهأ ١ اهيْضغ ةّرضت تفصنأ ام برت
 معئادب نم ىهو "51 ةنس رصانلا ةفيلخلل انبا أهم فر ةعئار ةيلاد ةيئرع هيبنلا نب ارهتشيو

 لثم باصملا لع ريصلا ىلإ ةراح ةوعدو ةعولو ىسأ فق هنبا نع رصانلا ير دإ © ارملا

 سنا : (") هلوق
 5 ْ َ 2 2 يع وع

 دايجلا اهنم راتخمي رهاوج وفك ىلع  داقث  توملا
_ 

 ' دادتما دعب ُلّظلا كاذ لوزي نأ ٌدْبالو ٌلظلاك ُكلاو

 بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا هوبدن نممو « ءارعشلا هبدني ىتح رصمب ىبويأ ناطلس تومي الو
 اكتف نييبيلصلاب كتفف هاش ناروت هنبا هفلخو « عساتلا سيول ةلزانمل دعتسي وهو 5141/ ةنس قوتملا

 اوكتف نأ اوثبلي مل هكيلامم نأ ريغ « اريسأ ةيبيلصلا ةلمحلا دئاق عساتلا سيول ذخأو « اًعيرذ

 "”حورطم نبا لوق لثم نم ىرصم رعاش ريغ هاكبو ةروصنملا ةعقوم لطب : لطبلا

 ةرمق ىلع ىىكبي امتد  ُهرَحَس نم ليللا تديعباي
 هرثأ ىلع ايندلا ِدّسلِو اكلم ىعم بدناو اذ لَخ 2

 ص كيلاملا ىلوتسا ذإ « ةئيضملا اهسمش تبرغو 7 لع ةيرألا ةلودلا اكوبكلو منو
 قع للا كول ا نيغ ةعقوم لطب سربيب رهاظلا ماظعلا مهنيطالس لوأو . رصع مكحلا ناجلوص
 اياقي برح ىف عئار ءالب كلذ دعي هلو . قارعلاف بلح ىتح ءارولا ىلإ مهويس عفدو ء« راتتلا اهيف
 رصم ءارعش هاكب 7178 ةنس ىفوت اذإ ىتح . ماشلاب مهنوصح "نم ريثك ىلع ءاليتسالاو نينييلصلا

 : رهاظلا دبع نب ''”نيدلا ىبحم لوق لثم

 روصنملا كلملا ةريس ىف روصعلاو مايألا فيرشت رظنا (4) . 57 ص ناويدلا )١(

 ةفاقثلا ةرازو رشن ) رهاظلا دبع نب نيدلا ىجحمنل نووالق ٠١4 ص (دعسألا رمع قيقحت ) هيبنلا نبا ناويد (17)
 ٠ . اهدعبامو

 . 78 ص (رصمب داشرإلاو ْ
 . 186/١ تايفولا ثاوف (*)
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 مالحألا ىَّركلا دنع محهللاتغت 2 اوحبصأف ّراتتلا مزه ىذلا اذه

 ماهوألا ِهبْعَر) نم “ مُهيِدْرُت مهّلكف جنرفلا رهق ىذلا اذه

 . ءارعشلا هيكبيو الإ كيلاملا نمز ىف رهاظلا دعب ناطلس قوتي املقو

 اذإ 75 , حئادملا ررغ هيف جبد ىذلا ديؤملا ناطلسلا هحودممو ةتابن نبا نع ثيدحلا انب رمو

 : هيثارم ىدحإ ى هلوق لثم نم اراح ءاكب هيكيياهيفو ةنانط ثارعب هاثر تام

 2 هيداوغ انع تدغ فيك كثيغلل افسأ اوف  هبعان ديؤملا ىعن

2 

 هيناث رشحلا حابص نأ نظأ هتيزر 200(-نم ١> حابصل اتعوراو

 هيقبيو ايندلا ىنب ىنفُي ناكف 0 ةبهوم مايألا اَبَح مماحلا تيل

 هيدْفَت قافآلا ىف ُبْيُشلا تناكف ا نوريكألا ىَدْفي رغاصألا تيل

 اعيمج سانلا تامول ىنمتيل ىتح « ةرسح اهدعب ام ةرسحو « نينأو بدنب جوز نيبأت وهو

 . هيدفت نأ عيطتست بهشلا تناكول ىنمتي لب ديؤملل ءادف

 ثيح نيفظوملا رابك ىفو مهيف اهئارعشلو مهتالو اهيلع بقاعتيو رصم ىلع نويناؤعلا ىلوتسيو

 ىوتملا ظاويإ نب ليعامسإ ريمألا ءاثر ىف ىرمغلا دمحم خيشلا لوق كلذ نم « ةريثك ثارم نوفوتي

 : "0 ةرجهلل ١١5 ةنس

 اقف“ دق“ ..لذعلا» فاطم ..نفأ "ليو. "ةنيع دق نمألا فيسو نامأ قأ

 نحل ىذلاب تنام ٌّرعلا ةلودو | ْتَقسُك دق هللا داع رضا > منو

 ىَّده َقوسفلاو الدع روجحلا لدبأو 2 هتمالظ نم اًريقف ثاغأ دق 5

 « كيلامملا رصع ذنم ةصاخو « مجارتلا بتك مييئار ظنكتو مالعألا ءاملعلا ىثارم رثكتو

 نيح ىطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج ءاثر ىف « ىننحلا ليلخ نب طسابلا دبع 2” لوق كلذ نم
 ا ] ] : 41١ ةنس قوت

 دوجولا مامإ رصعلا ُدبتحم ىَرَولا ثوغ نيدلا ٌلالج تام

 دوقولاب ىرطفنا ولق أيو هدذعب | ىلمهمنا نويعايف

 هو تقولا ءارعش ضعب لاق ١١517 ةنس ىوامشعلا دمحم خيشلا تام امل هنأ قربجلا ىوريو

 )١( قربحلا ١71١/١. سايإ نبال روهزلا عئادب (؟) 57/7 .



 ؟؟6
 ] : 2"اهعلطم هيلع ةالصلا تقو تدشنأ ةديصق ىواكداالا نيسح ديسلا ئ 5 ِ ظ 0

 ىههلوت بيه ) اهججوي ران هوقو ىعمدأ هةفرحع لك ام 00 ] 2 . ٠ 5 مه 1 ٠
- 

 ىهوأت موجناي ىحون ّسمشاي | ققشت ءامساي ىليم ضرأ ا م سه
 ظ ااا 0 ] ىفاثلا تيبلا ٠ ىف ةحضاو ةكلاملاو

 ١ ةايحلا سؤبو ظوظحلا دكن نمو هايازرو هبئاونو هتابلقتو هلاوحأو نمزلا نم ىوكشلا رتو ناكو
 اهركنو ةايحلا رش نم مهبيصي امو مهئازحأو مهمالآ هيلع نونغتي ءارعشلا تاراثبق ىلإ امئاد اًدودشم

 دوق .لثم نم ب سلول بئاصللا لوزن نيو ال
 50 : (9 عملا 7 ميك

 مقكلا ريل ره نيو هم َمألا كلمال ىذلاو انأ
 حلاو 'ضأ ' ندع اهنالعالا ةنلؤ . :مقاسلا# ناتك ناك نك

 "9 قرأ مقارألا عدل ىكتشي لهو | ةفعو ةايخ ىوكشلا نع تربص
 روي ع

 مسبتا 0 هله تنك نإو هلقا نويغل 0 .ىكبي ام لك ىو

 هئانبأ ربكأ ناك هنأ ريغ رضع ةيمطافلا ةلودلا نيس زعا نبا 5 ميعن ىف شيعي مع ناكو
 ديرعلاب بقلملا رار هيخأ ىلإ اهفرص قوت اذإ شحم هللا دع ةبخا ىلإ هنع دهعلا ةيالو فرصو

 هذه لثم الإ )ُ ةملكب هوفتلا عيطتسي نأ نود ةضئلا هذه ةرارم عرجتي مغ سشاعو . ىمطافلا

 هدعب ةيمطافلا ةلودلا 1 ةدريإو . ريرم ملأ نم ا تايبألا

 2 0 ا هيا د 1 موجنلا ىغْبَت ةَّمه ىو
 )ويلا  ةتؤازإ ىف وانت لكف هذه 2 ضفخت كلت ىنّعفر اذإ
 1 ع ككاو نع هل سسيلو دعاصو واه ني ٍصْخُش نا ف

 عَ ٍةمطال لك * فكل ىداؤإف  امنأل ىتح غلاب واو

 كردلا ل كوبي ىتح هب طبس لازيام هظحو موجنلا حفاصي 1 دعصت لازتام هتمهف
 ا سس سس سس

 كه

 ا رم مخ مسق ) ةديرخلا (1) 202020189/١ قربجلا خيرات )١(
 م . عنلا : : دحلا (8) . "ه8 ص ناويدلا (<)

 . نارعفألا : مقرألا 20
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 كرازكلاو ءازرألا هب اطباه ادعاص 2ك ةحوجرأ ىف هنأكو ءاقشلاو سؤبلا نم لفسألا

 . اقنع امطل هداؤف مطلت لب هب لزنت

 : داعلا لوقيو اطنط ىلاهش ةلحما لهأ نم مادقم نب دواد ةيمطافلا ةلودلا نم ةرخأب اناقليو

 01 هر تاعك :تندألا ةفرحم هاحلا بوكنم « تركيب ريغ ظحلا سوحنم ناك

 ىلايتحا هبلحب 2 َقزرلا نأك  ىلومخ ىلع تركب دقل

 ()ىلاذق ىلع دري للب الب 2 نكلو ولَذ نم تيلدأ مكو

 ملا يضيموو قراب بلحم اجر ىعاطأ قلع مكر
 لاس رثكلا بالط نع انأ الو يضار را ففافكلاب انأ الو

 ىلدأ اماطو « هدي ىف سيل هحاتفمو « قزرلا بلط نع دعقي هنأو هلومخ ىلع همولت هتبحاصف

 بارسو بذاك قربي قلعتي اغأكو , اغراف هولد هيلع دتراو « ءالم مهؤالد تداعف هبالط عم هولدب

 اًيرح ناكو ريثكلا ىف عمطي لازيال كلذ نيتي ا ا 1 ا يالا

 . ليلقلا رزنلاب ىضري نأ 5

 ضعب ىف الإ « ةيودملا اهتاراصتناو ةيبويألا ةلودلا نمز ىف ءارعشلا ةنسلأ ىلع ىوكشلا ُة و

 ا” كلملا ءانس نبا لوقك ةضراع ىوكش وكشيف رعاشلاب رمت دق ةسعت تاظحل

 ارح ضرألا قوف نقلي مل  ىذلا ا كك

 ارب هينيع نم ّممدلا ل  اسأ اًرقف ىّكِتشا اذإو

 ارمج عمدلا ىرذي وهو ام عمدلا ىرذت ' قلحلاو
 ص 7 ًَظ :

 رولا توم ف م  ائللا تكلمت اذإو

 فرتلا نم ةحوبحب ىف شيعي ناك دف « اموب سؤبلاو رقفلا ىكتشا كلملا ءانس نبا نأ نظأ الو

 العف ىهو « هبضغ تاظحل نم ةظحل ىف تايبألا هذه ةديصق لاق هنأ نظن كلذلو ٠ معنلاو

 . مخضلا هناويد ف ةضراع تايبأ

 اذه نوجزمي اوناكو « مهلا نع ثيدحلاو كيلاملا مايأ ىف ىوكشلا ىلإ ءارعشلا دوعيو

 ىلع انايحأ ةهاكفلا نم ابرض ىوكشلا حبصتل ىتح « نوي رصملا اهب فرُع ىتلا لظلا ةفخم ثيدحلا

 م98 ص ناويدلا (5) . 45/9 ةديرخلا )١(

 . افقلا : لاذقلا )١"(
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 . ةهاكافلا ءارعش نع انثيدح ىف مهل مجرتنسو « لايفاد نباو قارا رازحلا نع فورعم وه اموحن
 رثكأ ىذلا ةتابن نبا ا قو « ءارهشلا نم رفن دنع ةداج ةسباع ةروص ثيدحلا اذه ذحخأبو ظ

 هيحودم دحأل هلوقك هلايع ةرثك نع ثيدحلا نع - - انفلسأ ايك -

  ةثاودعو ٌرهدلا اهاججأ لاح ىذ ةوعد ىديٌساي

 ةنارح بلقلا نأب ىصمعي ىنغلا دعب ماشلا ىف هسيلفت
 ةناعطا .ننلل تلكحم امو االهأو اًدالوأ تقراف

 قراف دقو « شيعلا قيضو كتضلاو سؤئبلا .نم هب رهدلا هباصأ ال هحودمم فطعتسي وهف
 .نبا ددريو . قزرلا نم ةطسب وأ ايرث اينغ مهل دوعي نأو مهتوقي ام م دجي نأ ىغتبي هلهأو هدالوأ
 ةرارم نم نوعرجتي امم نوكشي اوناك كيلاملا نمز ىف نوريثك هءاروو . هراعشا ىف اريثك كلذ ةتابن
 ةياعر مهنمز ىف ىف ءارعشلا اوعري مل كيلاملا نأ كلذ ىلع دعاسو . ىنضملا سئابلا اهشيعو ةايحلا

 ناك انايحأ مهل هنوطعي اوناك ام ىتحو « مهاّتاطع اهيلع نوغبسي اوناك ايلق 9 ؛ مهلبق نم 'ماكحلا
 اويصي نأو « رثاعلا مهظح اوبدني نأو سؤبلاو نامرحلا اورعشتسي نأ ايعيبط ناكف « اليلق ارزن

 ىوكشلاو سأيلاو سؤبلا ىف الاغيإ مهتدازف ؛ ةينائعلا.ةبقحلا تلح مث . نامزلاو رهدلا ىلع مهتمقن
 اذهل ةفلتخلا لحارملا ىف ىوكشلاو ءاثرلا ءارعش ضعب دنع اليلق فقن نأ ريخا نم لعلو . ةريرملا
 صفا

 ")رضْنلا نب ىلع
 باتك ظفحي ناك هنإ لاقيو ا ىَرب .نبأ هنع ىور اييدأ ايوحن ناك ديعصلا لهأ نم

 نضل :ءانشق لون , نيببانلا ديعصلا ةاضق دحأ وهو « ةريثك مولع ى افرصتم ناكو « هيوبيس

 ةيرعشلا هتبهوم نأ ودبيو ( . هه6١ - 441/) ىلاجلا ردب نب لضفألا نمز ىف ممخإو
 نايعأ نم نيريثك حدف . هرصع ءارعش ايكاحم حيدملا رعش ىلع لبقي هلعج ام « ةركبم تظقيتسا
 ايضاق هنيعو هتلزنم عفرف لضفألا هحيدمب دصق مث . ناوسأ نايعأ زنكلا ونب مهتمدقم ىفو ديعصلا
 دقو « اهئابدأو رصم ءارعش نع اهبتك ىتلا ةيرصملا هتلاسر ىف تلصلا وبأ لوقي هيفو « ديعصلل

 ] . 787 ص ىطويسلل ةيغبلاو و نوره مالسلا دبعل تاطوطعملا رهاون ىف ةيمأ
 ٠ ءارعش مسق ) رصقلا ةديرخو اهدعب امو ٠ ص ( لوألا
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 مجلا بدألا وذ « نامزلا تانسح نم نيدودعملا « نايعألا لضافألا نم و : الئاق هركذب اهحتتفا

 ديلا ةكحلا ءازجأ رئاس ف هلو « عرابلا مظنلاو « عئارلا رثتلاو رهابلا لضفلاو ٠ عساولا ملعلاو

 : ديعسلا علاطلا بحاص َىوُقْدَألا لوقيو . ةفاقثلا عساو ناك هنأ ودبيو « ىلوألا ةبترلاو « ىلوطلا

 ةمدخ ايجار رمألا لوأ ىف لضفألا دصق دق ناكو . « ناوخإلاو نامزلا ىكشت ىف هرعش رثكأو

 ةبيخا وكشيو نامزلا اهيف بتاعي ةديصق نم لاقف « هؤاجر عاضو هيف هلمأ باخف ةيالو وأ هدنع

 : نامرحلاو

 قفوم لك نيعل ٍراملا ىداب كلسم للذتلاو ززعتلا نيب

 قلمتملا َةَلْذو ىبألا َرْبِك بنتجاو نطاوملا لك ىف هكلساف

 قّتم مركأو راخم ّلجأل اهريخ معئاضبلا نم تبلج دقلو

 قفنت ل نإو تقفن نإ بال هقاور تحت شنيعلا ضف توجرو

 ""قرشُم ىفاقسامب نامزلا نأ لَخأ ملو نيقيلاب اهيش ات
 قّدصأ مل نإ رّصْنلا رع تمرحو ىنعورم نود َرهدلا ٌنثعراقأل

 اوس آل نأ كلذ نس مهأو 2 اريك مهدخ اورعصي ال نأ ءارعشلا نم هريغ حصني وهو

 ىدي نيب هل مدق ذإ « ةظعو ةربع لضفألا هب عنص امجو هنم اوذختيلو ١ ناوهلاو قلملا لذ مهسفنأ

 كسمي وهف كلذ عمو « ةبيخ اهدعب ام ةبيخ هؤازج ناكف « هدئاصق نم ةعيدب ةديصق هنم هلّمأ ام

 هسفن ةزعو هن ءورم نود هلازنو رهدلا ةعراقمب ددهيل هنإ لب « رسكنت نأ نم ريكأ ىه ذإ « هسفن

 هسفن ناهتما ىلع افسأتم « ةعارضلا مذيو امهيلع ضحي ةعانقلاو دهزلا نم ليلق ريغ ىلإ عزفو

 : هلوق لثمب لئاط نود لضفألل ههجو ءام ةقارإو
 رل ىن ع

 مللمتحملا ةْرعي هيف هضم ىتنأ ول عانقت كلل ىو
2 

 كتفَتو بوطخلا هيف ْثِحَت ملول هتروح! ١ نق ,خنك سأي . كلو

 كيشمي جيجحلا هب لهي مدك مدعب ىهجو ءام ٌلعجأ ْتِبلآ
 كلهملاب اهعوقو لبق تيمُرو اهلثمل ثتائداحلا ىنئأشنأ ال

 ءاوزولا نم سأي زتك هعم عاضأو « هناطلس زعب هيف اعتمتم هب ائينه ناك ةعانق كلم عاضأ دق

هجو ءام قيري ال نأ مسقيو « اديعس هب اطبتغم ناك لضفألا لاثمأ ءاكح او
 لضفألا دعب دحأل ه

 )١( ىفاقس اب صغأ ىنلعاج : قسخم .
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 « هلذو ءادجتسالا ناوهو حيدملا ىلإ دوعي نأ ركف وه نإ توملاب هسفن ىلع وعديو « هعنص امو

 : هلوق لثمب اعراض ايعاد هبر ىلإ هجتيو

 ىجاٌتلا ةَبرُكلا لين جّرفمابو وب ريجتملا هاعد ةبيجتساب
 ' جاترإو عم نع كباب لجو ١ تعنتماو باوبألا اننود تجترأ دق
 ىجارلا فئاخلل كف كيجترنو هب َءاضقلا ىرجم نأ َكَلْدَع فان

 « مغو برك ىف قرغو « هلوح نم ايندلا تملظأو « هنود نم ءاجرلا باوبأ تقلغأ دقف
 هللا قلغي نأ نم هسفن ىلع ىشخيل ىتح « مقم طونق لب : لمأ الف « بناج لك نم سأيلا هذخأو

 : ليمحلا ريصلا ىلإ اهوعديو هسفن ىزعيو . ءاجرو افوخ ّئلتمب هنإو « هباب هنع

 لجتتو رمت مايأ تارمغ اهنإ اباستحاو اًربص فنا
 ىلذْكُك طونقلاب ىرِقتست نأ ىرَذَحاو كبر َحْوَر نم ىسأيت ال

 ففخيف « ةعولو ةرسمو ءانعو ءاقش اهؤلمبي ىذلا سأيلا ةنمم نم صلخت نأ هسفنل ىنمتي هنإ

 اهبر حور نم سأيت ال نأو ءالبلا ىلع ربصلا نم هيلإ اهوعدي امب هففحي نأ لواحي وأ هلك كلذ ابنع
 . هلاوهأو طونقلل نوملستسملا مهسفنأل نوملاظلا الإ هحور نم سأيي ال هنإف

 مهاربإ ىف ةعيدب ةيثرم هلو ؛ هلهأو نامزلا نم ىوكشلا ديجي ايك ءاثرلا ديحي رضنلا نب ىلع ناكو

 اهلبتسا « هركذ راملا رعاشلا ريبزلا نب بذهملا دج وهو ةرجهلل ؟77؟ ةنسل صوق مك اح ريبزلا نبا

 : هلوقب

 ١ مُمْدَألا دازم هتحاسب حست ىعم ْفِقف ٍديِشَرْلا ْثَدَج اذ نما

 قليلا بوحش هب 0 ىك ةَناكرأ ابّصلا نادرأب حَمْساو

 ملضألاب هثيقوو ىتجْهُم م5 هبات | حيَقَسول | ىمضن دوبو
 ْ : هبحاص ربق ىلع هعم هراطمأ حفسيل هفقوتسي نأ الواحم رطمملا باحسلا وأ نزملا ىلإ هجتي وهو

 لظي ىتح « هناكرأ ابّصلا مايكأب حسمي نأ هيلإ لسوتيو « عومدلا نم انابرق هيلع اعم احفسيل لب

 هحورب هادف ول هسفن دوب ناكو « هثدج لوح نم رفقلا وأ عقلبلا بوحش نم ءىش هب ملي ال ارضان

 : هلوقب اعاتلم هريق بطاخيو « هعلضأب هاقوو هتجهم مد هبارت قسو

 . ةبرملا ىهو ةدازم عمج : دازم 2(
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 موضخملا اهضاير شم ميسب ةقوتفم ابّصلا كيف اتسّشتتلا
 .عرْخألا ثالثلا ىذ ىف ٍعدوتسُم رخذاب رع دوطل يي امو

 عمْريلاب اهدعب نم ىضترا فيك اًيقار بكاوكلا ّىطَو ْنَم ٌدخلو
 0 عجوتو ىسأ نم ىب ىذلا اهبو- © اًيكاش كعوبر ىلع تفقو دقلو

 كلذ لظي نأو ةحئنارلا ىكذ ضايرلا كسمب ةرطعلا ابّصلا حير هيلع بهت نأ ربقلل وعدي وهو
 همدقب بكاوكلا ئطو نمو عرذأ ثالث هيوطت نأ ازع خماشلا لبحلا اذ بجعيو « ادبأ امئاد

 - عوبرلا نم هلوح ام لك لثم - هنإو ٠ ةوخرلا ةراجحلا وأ عمريلا تحن لوزنلا ىضتري نأ ايقار

 ةيرعشلا رضنلا نبا ةكلم روصي ام هلك كلذ ىف لعلو . عجوت هدعب ام اعجوتو ىسأو ةرسسح ءىلتع

 ظ ] . ةبصخلا

 "77 مارع نب ىلع
 نأ ىلإ بابش ىأ هحومط هعفد . ةبطاق ديعصلا رعاش لب ءةلطومو هضاز قاسم ناوسا وعاش

 ءاكذ هيف ناكو . نييوغللا ريغو تاكرب نبا لاثمأ نم نييوغللا اهئالع نع ذخأيو طاطسفلا لزني

 هتدلبب ماقملا ثا هنا ويلز. ةرقك قنات فنصو « نف ريغ ىف عربف « هنونفو ملعلل بحو

 صوق ى نييبويألا نم ديعصلا ماكح ىلع دوفولا ريثك ناكو « ةحدم ريغ اهنايعأ ىف هلو « ناوسأ
 ةنس هنع لأس هنإ ىفاهيصألا داعلا لوقيو . هاش ناروتو ذقتم قن كرام لثم نم «٠ صوق ريغو

 ىتح « غلاب نينح ىف ةرتف اهحربي نيح اهركذي لازيال ناكو ٠ ناوسأ ىف ّىَح هنإ هل اولاقف 0/*
 اهيلإ ةدوعلا ىف افهلتم لوقي ذإ هداؤف ىف احرج أكن امنأكف . اهركذ دقو هتالحر ىدحإ ىف لوقيل

 : انسإ ىلإ امتايعأ زتكلا ونب هافن نيح
 ىرجي ىذلا لالألا ءاملاو لظلا نخا قارا نميف نمحرلا كرب الو
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 رطقلا نع ٌديعب ىنكلو ايقسو هلِظ ىّم نيأ نكلو ليقم

 هلئامي ال ىذلا هسودرفو هميعن اهنإ « ليبسلسلا اهئام نم ةبرشو ناوسأ ةلوليق تقو ىنمتي وهف

 : ديعسلا علاطلا بحاص لوقيو . 88١ ةنس قوت ىتح اهب لظو اهيلإ داع ام ناعرسو « سودرف

 )١( ةرضاحملا مسق ) ةديرخلا هراعشأو هتمجرتو مارع نبا ىف رظنا ١/858 .

 (رصم ءارعش  1١8/8ص ديعسلا علاطلاو ١48 نسحو



 الا

 ايلا دقو يملا « هلبن ىف هيهاضيو هلضف ىف هينادي نم رصم ضرأ ىف نكي ملو

 : ةيلاع ةقبط نم هدجوف هناويد هل رضحأ هئاقدصأ ضعب نأ ركذيو « ةعئار ةداشإ ىناهبصألا

 عئارلا هظفلو « قئارلا قئافلا همظن ةلمج نم تدروأ دق » : لوقيو « اناولأ هنم ضرعي هلعج ام
 ناسحلا ىناعملا راكتبابو , ") مارع مظنلا ناديم ىف مارع ةنيالو. + ركلما 2"! ريح : اذإ ام « قئاشلا

 !)همادف جوسنم ىوس رمخو رحس لكو . . مارب ءاكذلا ران "”ءاكذإ ىف هتبورلو ٠ مارغ

 دوعسلا دوعص ىف مجنو « هئام مميتلاب ُدَصَق 293 ديعصلا ىف رحب : ”بجعا ؛ مارح همادم جوزممو

 نم هل ركذيو « ءاجحلا فورح ىلع يرق ميز اتكا قم ةفئاطب كلذ داهعلا ولتيو . « هئام ىلإ قتري ال

 : لوقي اهيفو « نييمطافلا نمز ىف هراعشأ نم تناك امبرو « نييولعلا ضعب ءاثر ىف ةديصق

 جحاجف ف انتل ادب ٍوِباَرَسَك  رورنغ  ةايحلا هذه اغإ

 "ا ايازرلا ] نس ع لحلا اهشيع - نم ولحلا عبشت

 جاعزناب وقرأ مث ةعاس اوخانأ وبكر لثمك اهف نحن

 ىو اه

 -لمو ارم لوحي ام ناعرس ولُحو « لوزي ام ناعرس بارسو اهلك رورغ : ةايحلا ةنس كلتو

 ىف هرود رظتني مهنم لك « فوقو مهعيمجو اليلق اوخانأ بكرب اهيف سانلا هبشأ امو « اجاجأ

 هنم مهل بامالو مهزنمو مهرارق ىهف مهروبقو مهئادجأ ىلإ نولحار لكلاف « ليحرلا
 : لوقي هيفو انسحم ارعاش ناكو ماض نانا يه همع نبا ىف ةيئرم هلو . صالخ الو

 ره ردي. كلتم ا ِيِلَجُي ل بوطخلا دوسل نم

 "رينيو هبا قريخ ىلع هل ِيدْنُي كلثم َضيرَقلا ُكلوُحَب ْنَم
 روزي ول ىَدَرْلا دفاو ادّيَح ري كدقف دعب شيعلا ىف سيل

 انا ةكناو- لدا دنا , ةاسلا اقل“ كنزا قف“ أك

 )١( ةحولملا دينش : جاجأ (5) 0-2 00000 ,فشكلا :رسح .
 . جيسنلا ىف الوط دميام وهو ىدسلا نم : ىدسي (07) ١ ] ةدشو ةوق : مارع (؟)

 جيسنلا ل اضرع دمبام ىهو ةمحل هل لعج وأ مدتي 0 ظ 0 . جاشإ ءاكذإ ١)“

 اقيقد اماكحإ رعشلا مكحم هنأ ديرب . هيفام ةيفصتت ندلا مف ىلع مضويام : مادقلا (؟)
  ) 2١انندصق : انتحتنا (م) ضرألا هجو اننا ىهو قبقلا ةجولا : دعصلا .

 1 بارتلاو :
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 روشنم' ىّوَج هدقف نم بلغ لا طو هنع قولسلاب ىل فيك

 ريزغ 2 ئىرو ىىّنِع هاركل  وهيفف ادن هّربق | ىَقَسَف

 ىذلا ردبلا دقف ذإ « هنييأتب هبدن طلخي كلذلو « هقيدصو همع نبا ىلع ةعوللا ديدش وهو
 جسني ناك ىذلا عدبملا هرعاش رعشلل بدنيل هنإو « هثراوكو رهدلا بوطخ ىجد فق ريني ناك

 هلا دعي ل 3] .« هننولل قتلا فج رح لك ءايدرو يعل لكدتي اعاكور واقع اجي هطربخ

 , ادهت الو وبحن ال ىوحلا نم ران ىلع وطنم هبلقو؛ هنع ناولسلا فيك فرعي داع الو ؛ هدعب ءاقب

 بيباش هثدج ىلع هلزني نأ هللا وعديو « هلوح نم ىلع هقدغأ املط ىذلا همركو هادن ركذيل هنإو

 . همحر

 مهاتوم نيبدان رباقملا ىلع ناوسأ لهأ اهب حوني ناك ةحانم لب ةديصق مارع نبال دامعلا ىوُريو

 : هلوقب اهلهتسا « نيكاب

 داعيم ىلع هنم ٌىَح لك  واصرملب مانألل ىَدّرلا
 ٍدادضألا ىلع اعبط راج وه 2 نامز رمأ ثتابث ىَجْرُي فيك

 دع

 ٍدافنو ىلب ىلإ ودوجوب ىِضَقيَو اَمْنَح ءاس رس اذإف

 مدقتي ال هدعوم مهنم لكل « قيمعلا هرارق ىف درفت اعيمج سانلاو « ىح لك ةياغ توملاف

 اموي هرَس ول ىتحو « ءىش ىلع ناسنإلل قبي ال هنإف « نامزلل ةيرخس نم اهلايو « رخأتي الو هنع
 ةديصقلا سفن ىف ىضميو . هتايحو هدوجو ىتح هاطعأ ام لك هبلسيل هنإو « امايأ وأ اموي هءاسل

 ] ظ 0 1 1 000 : الئاق ةيثرملا وأ

 ا" ٍداورولا نع اولجعأ امبر 5 ةايحلا هذه ىف نحن

 الوم مهيف حملا ليحرلاب دان مث اب ةعاس اوس
 دالوألا نم انيف مميتي مك || هني لكك هلاو بأ مك

 ٍداَدَّسلاب قئال ريغ اَهَمَس رادو ضرأ ترا للا عذب

 ٍدابالا ىَدَم ىلع 0 ىهو تس ناك اذإ رو وهو

  واوعألا ىلع هنافكأب آل  ومْحَم مّيشي نأ هاو

 )١( ةحارلل ليللا. رخخآ اولزن : اوسرع (؟) 1 . لاهمالا : داورإلا .



 ثيرلا ىف قح اهيف ممل سيلق « ةلحرلا هذه بكر سأبأ امو «.ةلحر نم ةايحللا سأيأ امو .

 اهبكر ىف حيصي ام ناعرسو « ةلفاق اهزنت ةعاس نع ديزت ال اهنإ « فوقولاو لهما ىف الو « ةانألاو

 فرذيو ناي بأ « مطقني ال اًنينأ نايو حونيو ىكبي بكرلا ف نم لكو « عيرسلا ليحرلاب دانم
 . مهتاهمأو مهئابا ىلع أَقْرَت الو فحت ال مهعومدو نونثي ماتبأ ءانبأو « هئانبأ ىلع اًراردم عومدلا
 مهو « هلالخ نوسوحي توملا ىداو هنإ « مالاو صصغ هلك ايداو اعيمج نوعطقي امنأكو

 اهكولمتو اهتوروم وهو « اهكلمو ضرألا ثرإ ىلع ناسنرالا صرحت نأ بجغلا بجعأو . نوردي آل ْ

 اهم ناسنإ لكف ؛ ةربع اهمظعأ امو « روهدلا رك ىلع ةي ةيقاب ىه اهيب « ىنفيو لوزي ام ناعرس ىذلا
 بارتلا ءادر هيلع قلي ام هاكربوا 3 0 ىلع الومحم هريغك هايند نم جرحي دحملا وأ ءارثلا نم غلب

 ظ ظ مارع نبا لوقيو . ليقثلا

 ٍداغ رْثإلا ىف تنأف اوُحاَر باب  حألاو براقألاو ّلهألا اذإو

 ٍداسو نم ىَرَتْلا ىويس نإ امو اهل 0 ف انعَجضم تويبلا ٌروبقلاف
 ٍداسجألا نم اان اَذَسَج  اًميدق هيلإ ىلبلا لاحأ مك

 دالملا ةعاس ىف اانم ُىح لا نيبج ىف حئال توملا ٌدهاش

 نول ةعادلا تويبلا : روبقلا ىلإ ٍداغو حئارو يي كانه ام لكو « تيم. لكلاف

 نحنو « توملا ونب اعيمج نحنف « ناسنإو ناسنإ نيب قرف ال .« ىرثلا دئاسو ىلع اهيف عجطضن
 - هب قلم هنأو هتوم دهاش هداليم ةعاس هنيبج ىلع حولي ناسنإلا دلوي ذنمو روبقلا ناكس اعيمج

 . راجحأو بارت ءارو -رصق وأ هلجأ لاط

 . ىناتكلا رواش نب نسحلا : 2)بيقتلا نبا
 ةيبويألا : نيتلودلا ءارعش نم كلذب وهو 417 ةنس قوتو 4 ةنس طاطسفلاب دلو

 لصتاو « هريغو ىطايمدلا ظفاحلا هنع ىور . ىوبتلا ثيدحلاب ةيانع هل تناكو « ةيكولمملاو

 راز نيح برغملا باتك فلؤم ىسلدنألا ديعس نبا هيقل دقو « مهنيواود ىف هونيعف ؛ نييبويألاب

 نيب هعللا تاردكو هرقإا قل ةرضاحملا نسحو ف برغملا رواش نب نسحلا : بيقثنلا نبا فق رظنا )١(

 . 4٠١/0 داعلا تاوفو 768 ص ( طاطسفلا مسق ) ديعس نبال برغملا ىلح

 ميس /١إ رجالا موجنلاو 777/١ ركاش نبال تايفولا ٠



 ا

 رصم ناطلسل ىلوتي وهو هب تعمتجا » : لوقب « « عباسلا نرقلا نم عبارلا دفعلا لئاوأ ىف رصم

 ريزو رواش ىلإ ْبَسْني د نع انونعم لئاضفلا نم اًدسحي اًصخش ترصبأف « درمزلا ندعم

 بابحألا لزانم » هامس اباتك فئصو « لئامشلا مرك نم هيلع ودبي امب - ىمطافلا ةفيلخلا دضاعلا

 ءارعش دارفأ نم ىدنع وهب » : ديعس نبا لوقي ةيرعشلا هتلزتمو هرعش ىو . « بابلألا هزانمو

 هنع هبارطإ ىف رصقي ام ناسحإلا تاياغ نم نيزئاحلا ىناعملا ىلع صوغلا ىف نيلغلتملا رصعلا

 ةقئاللا ةعئارلا ةيروتلا هيف مجسنم بذع ديج هرعش و : ركاش نبا لوقيو « ىناثملاو ثلاثمل

 هعيطاقمو ءرصعلا كلذ ىف رصم ءارعش نم اوناك نيذلا ةيلحخلا كلت ناسرف دحأ وهو . ةنكمتملا

 تناك نيذلا ىماهملاو رازجلاو قارولا جارسلا ةبلحلاب دصقي ركاش نباو . « ةياغلا ىلإ ةديج

 ىلع بيقنلا نبا ناكو ٠ تايروتلا نم هنومظني اوناكام ةرثكو مهحور ةفخل ناسل لك ىلع مهؤامسأ

 : هتايروت فيرط نمو اهنم رثكي مهتلكاش

 الْيَذ ناسحالاب ىلع ريو خماسو قْرُدعاف ُئرُْعلا لن
 اليل تيتاو قرايز ةتمتك  اَقْشَع نونجملطع ُتْدِص الو

 هتبحاص نع ةيروت اهب ءاج ذإ قيقحلا ليللا اهب ديري ال ىناثلا تيبلا ةياهن ىف « اليل و ةملكو
 دشننس هس لزغ هلو « هّسح ةقرو « هتهيدب ةعرس نم اهءارو ام ىلع لدت ةيروت ىهو . « ليلو

 « ءارعشلا نم مهانيمس نم عم ةريثك تارواحم هلو . لزغلا ءارعش نع انثيدح ىف ةعطق هنم

 : اههو عضوملا اذه ريغ ىف امهاندشنأ نيذللا هيتيبب ديعس نبا هيلإ

 رغشلا - ىف هر كلت مكبسكأف - يكراع“ ليلا ذغ رضع .قكاشابأ

 ثلا لا ودبي رش ىوس | قبامو رحس ضرألا كلتب ناكو

 اهي اك ةيلإ اهم بتك ةعطق نم بيقنلا نبا هباجأو

 مشا ةيآ لطبم ىسوم هيف مكف انيضرأب قايل . دع --

 رهدلا ةوسق عم رغشلا قيقر فيكو الوأ ناك ىذلا رعشلا ةقر ال

 ء هرمع نم تاينيثالثلا ذنم « هتوسقو رهدلا ىوكش نم اهيف 5 ةباج,الا هذه انركذ اغإو

 . ؟ هئابا نع هثرو امب ايفتكم ةلزعلا رثآ هنأ وأ كيلاملا دهع ىف نيواودلاب افظوم لظ له ىردن الو

 « ىدرب ىرغت نبا هاور ام كلذ ىلع لدي « ةلودلا نيواودو كيلاملاب الصتم لظ هنأ نظلا ربكأو



 ع ؤ

 . اعئارا اريوصت هراصتنا ور هنأ ل <”

 ءارظن هل نأ فرعو ةقاسلا ىف ناك ةكرعملا لبق ىدنج ىلإ ودبي اف ةتافتلا هنم تناحو

 ىلا 0 تفتلا ما هلعل وأ .هنرخرم ل كوعصوب 0 اعلا

 ()ىدانلا اذه ص اياّريو  دانجألا ةعاطق الل نحن

 ىدابلو 20رضاحلا ٠ ثيدحو ١ لايخو ةياكح الإ نحن

 ىدابزو تغّرفت روذقل  ِقاَرَملا ةلاجخ. لإ خت

 داقولل ماوكألا قوف لا  ّب نحن

 داغألا ىلإ -اونسحأ دقو -ان 2 وُدرف انعطق اق  انودرج

 ")دارطو ةلمحل تّدعتسا ام 2 شيج نيذارب ىلع انضرُعو

 دالجل تدرج ام فويسو 2 ناعطل لقتعت ملا حامرو
 دادحلا دب ىف وأ انهم ناح شكلا سرافلا دي ىف قفال هَ

 هدوقي ىذلا شيحلا ةرخوم ىف اوعضو نمم , ناسرفلا نم قيرف ناسلب ىوكش هنأ ودبيو

 اًرحد هرحدو ىراتتلا ودعلا ةلزانمل فوفصلا لوأ ىف اونوكي نأ نورك راتتلا برحل سربيب رهاظلا

 ءالؤه ناسل ىلع لوقي ذإ « ةرارم ىف ىوكشلا بيقنلا نبا قوسيو « هدعب ةمئاق هل موقتال
 قارمل ةلاسغ لب « ددرم ثيدحو لايخو ةياكح نحن لب دانجألا ةئاحن الإ نحن امن: اككيتم ناسرفلا

 هلثم اوناك مهنأ ودبيو ملظ نم ناسرفلا ءالؤه باصأ ام ريوصت ىف خاب هلعلو « ةلابز لب

 ناسرف نأ ىلع لدي ام بيقنلا نبا ىوكش ىف نأ ىلع . ةرخوملا ىف اوعضوف ايتع رمعلا نم اوغلب
 نوراتخيو « نوضرعي مهريغو مه اوناكذإ « مهاتعأو دونجلا بلصأ نم نوراتخي اوناك امنإ ةمدقملا

 فويس مهه دح ىأ ىلإ اورظنيل مهودرج مهن لوقي كلذل وهو ٠ رابتخالا دعبو ضرعلا ءانثأ ىف

 اهنإف « اهوبكر ىتلا لاغبلا ىلع ةعبتلا قليو « ةرخؤملا ىلإ وأ داغألا ىلإ مهودر اوعطقي مل الق ةعطاق

 ) )1١مخض لغب : نوذرب عمج نذارب (؟) ..ةياربلاك ةتاحنلا : ةعاطقلا .



 م

 اهالع دق تناك حامرلاو فويسلا نإف اضيأو « ةعيرسلا ةراغلاو ديدشلا ودعلا ىلع ةنرم نكت م

 اهذحشي ىك دادحلا دي ىف وأ انم لطبلا سرافلا دي ىف ىه نايسف « لازتلل ةحلاص دعت ملو أدصلا

 : هلوق لثم ىف ءرقفلاو سؤبلا نم ةددرم ىوكش بيقنلا نبا دنع اناقلتو . أدصلا اهنع ليزيو

 ْرِبَع ًالْقَق حتفلا دنع لازام 2 ىذلا اذاي قزّرلا باب َلْفُما
 ريكتتوأ ٌقدنتوأ ًضشفنت ْنَأ ٌدْبالو رْثُكلا ىف تطرأ

 هاقلي ام وكشيو « حتفني الو « هحتف جلاعي وهو « هنود نم قلغأ قزرلا باب نأكر عشب وهو

 ىف لمأيف قزرلا بلط حيتافم نم حاتفم ىأب لفقلا اذه حتف نم سأييو « كنضو قيضو رسع نم

 : دشنيف « قالماالاو زوعلاو ةخوخيشلا هيلع عمتجتو .رسكني وأ قدني وأ هقالغأ حتفتو شفني نأ

 5 هاعا ريب م 8و

 درشم وفج نع ىمونق اهارت 2ىتلا ىيخوخيشو ىرمف عم تدرجو

 درحملا ريقفلا ٌحيشلا كلذ انأ ىتنظ ىلايث 2 ىبيغ ىعدي الف

 ا مايا دهس نايرع يقف خيش وه . نع سلا اهعزت هبا نحو

 2 ءايفصألاو ءاقدصألا لمشتل تعستا دقف «ء ديلا تاذ قيَغ دنع فقت مل ةايحلاب هتنح نأ ودبيو

 ظ ظ : لوقيل ىقح

 0 جادو ف ىمدأ نم قئد ال

 نيط نم وهو ] أوَعِض هم وجرت فيك

 يا سلا ىعيبطف
 اقوا ل

 . ءامو نيط نم بكرم وه ذإ هب لصتي ام لك كلذكو ردك

 ىواكدتالا "هللا دبع

 ميكل نارقلا هيف ظفح اهب باّتكب هوبأ هقحلاو 6 ةنس ديشر نم برقلاب وكذإبوللو

 ظ هبدأب رهتشاو ١ هنمز ىف اهب ءاملعلا سورد رضحف « ةرهاقلا ىلإ ملعلا بلط ىف بهذ همتأ اذإ ىتح

 )١( قربجلا خيرات هراعشأو ىواكدإلا ةمجرت ىف رظنا  0١وك و عجارو 11#



 ففي را

 هعم ّجيَحو « هاياطع نم هيلع غبسي لظو « فارشألا بيقن هداز ناهرب ىلع ديسلا مزلو « هرعشو
 - ىنربحلا لوقي امك - لبقأو ١ ةرهاقلا ىلإ داعو 2 لوسرلا ربق رازو ١١141 ةنس مارحلا هللا تيب

 ديشر ىلإ هتالحر نم رثكي كلذ ءانثأ ف وهو ءرببو رهمو ءرثنو مظنف ةيبدألا نونفلا ليصحت ىلع

 , روكذملا بيقنلا فوتو « لايع بحاص حبصأو ذئنيح جوزتو ٠ امهءابدأ حراطيو ةيردنكسوالاو

 قوت اذإ ىح « ةريثك دئاصقب هحدمو حيدملا ءارعش نيب هل مجرتملا ىواربشلا هللا دبع خيشلا مزلف
 نم هبطاخي هلو « هيف هحيدم ضعب قربحلا دشنأو . ىنفحلا سمشلا خيشلا مزل ١١71 ةنس

 نئسلاو راثآلاب نيدلا َىِنِحْماي الغ لك جابنماي رصعلا ةجبباي

 هلو .:1184 ةنس قوت نأ ىلإ هدعب هّرع ضور حوصو 1118 ةنس قوت نأ ىلإ همزالي لظو

 « نيمجنملا بذك ىف نيمهوتملا ةيادهو « ةيوبن ةحدم حرش ىف ةديرفلا ةردلا اهنم ةريثك فيناصن

 ريغتت اظافلأ اهنمض ةيفيحصتلا ةماقملاو ضورعلا ملع ى ةموظنمو ىطويسلل داعس تناب حرش رصتخمو

 نم ةعومجم ىهو « بيرغلا رعش ىف بيرألا ةعاضنو « ةينوحم ىرخأ ةماقمو فيحصتلاب اهيناعم

 حئادملا ىف ةينانحلا حئاوفلاو مزتلملا رعشلا ىف مظتتملا ردلاو داعس تناب سيمخت اًضيأ هلو . هراعشأ

 حادمألا نم هلام اهتمتاخ ىف دروأ مث ٠ حت هاوبضررعالا نيحداملا راعشأ اهيف عمج ةيناوضرلا

 ظ ظ ] : لوقي هيفو « ارثنو اظن هيف

 هتاه (ضعب داوجألا 0 - اطعلاب دّرفت نم درا ”ناوشر

 هتابثو ىف وداسآلا ثبهرملاو 2 َىغولا موي ىف مادقمل سرافلا

 ىلع .بترم وهو ةئاويد هلك كلذ بناجيو . ا 2 ى نيثلا ردلا ٠ هفيناصت نمو

 ةيئاجحلا فورحلا

 نم عيدبلا نونف مادختسا ىلع هتردقو هتعارب ىلع لدت 5520 ةعطق قربحلا درويو

 ىرخأو ةطوقنم تاك نم تايبألا ءانب ىف ىريرحلا ةردق ديعتسي هارنو « نيمضت ريغو نيمضت

 كلذكو ١ طوقنم فرحف لماع رع نم نوكتت تايلكلا وأ ةلطاع اهلكوأ ةطوقنم اهلك وأ ةلطاع

 ىلإ راسيلا نم وأ راسيلا ىلإ نيملا نم أرقت ىهف ٠ اسكعو ادرط اهروطش رقت تايبأ منص قف

 ْ ْ : هلوق لثم « ساكعنالاب ليحتسي الامو هنومسي اوناكام وهو ع نيعلا

 اع نإ لخل َسْئاو اسأ نإ ٌلخل َعْرا ,
- 
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 عّنصتو « تايبألا ضعب سيمخت نم كلذكو « ةروهشملا دئاصقلا ضعب ريطشت نم رثكي ناكو
 , ديدش فلكتب هدنع مدطصن نأ نودو ةفخ ىف نكلو « مولعلا ضعب تاحلطصم راهظتسال

 : جئاتنلاو نيهاربلاو تامدقملا اريثك ةقطانملا ركذي ذإ « قطنملا تاحلطصمل ارهظتسم هلوقك

 0) ماهم 2 007 0 ش املا 0 ١5 تلاق قئاقشو

 ظ مارض ىهف بويحملا. ةنجو 2 | الئاق . جتنأ نآلا ىدعس 100

 مهاثر نمو « هرصع ءاملع نم مهريغ قو هتاعر خويشلا نم مهانيمح نميف ةقلتخم ثارم هلو

 علطم ناتيئرم همف هلوم ؛ ةرجهلل ١١1/٠ ةنس قوتملا ىغبادملا نسح خيشلا اليوط مهيلع عجمفتو

 2 : امهالوأ
 ص

 غلابو هييدناف ىعاسملا َديمَح .هّبرل مالا رصعلا ملاع ىضَم -

 ٠ 000 : دشني اهتمتاخ فو

 مخباس هللا نم ناوضرب باو  هّبُحت بذهمل كاذ ىّضق الو
 ىغبادملا ىكبن خيزاتلا اذ دنع ىعم ١ اوفق مهلا تلقو ىفاّبحأ توعد

 نطفلا تراخ لق هنولت فو نحنا هتاداع نم رهدلا اذف ارحص

 يو ؤ ] : هلوقب اهمتحبو
 را ص رص ١ رو 3و 7 و

 نَسَحاِي ٍراربألا ٍلّلُخ نم تيل ةخّرؤم ىرشبلاب كتءاج روحلاو
 , ىغبادملا ىف هيتيثرم ىلإ ةراشاللاب ىنتكا ةناكو ب سرخألا قارس قم اعيش قربفكا) هل لشن و

 : لوقي اهفو . هتوم لبق اهئاكبو هسفن ءاثر ىف ةعوطقم هل دشنأ دقف كلذ عمو

 نا“ . اوه مث  ىلجأ  قافراي اند اذإ ىرعش تبل
 5 هل #* هس

 ىلايإ ىجري سيلو قنوفج ىب | ّحَص هب لحم ىلإ ىب اودتغاو
 ىباصملايف ٠ ىوظع دمج هذ اوَقليأ يارتلا ا اذإ له

 ىباهإ ىِدَحلِب تقّرم دق داب  دكألا قرحت ىتلا ايندلا ىذه َحْيَو
 و

 باكر نمالو ٍداز نم ىلا سيل  اَيِهَر تتيدتغا رفَقلا كاذبو
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 .رمحأ رهز : قئاقشلا (2١0



 فرخ

 نأ نوثبلي امو ٠ هاوثم“ ىلإ هشعن نولمحم نوعيشملاو هدحل رفح دقو كولا ةعاس رك ذب 557

 لءاستيو . ةيقاب هماظع نم قبت لور يازتلا ل لس لذ قون يوم وأ فكرك ل: ةيهاا وفرت ١

 هماظعو هباهإ ايندلا تقزم دقف « امدع الإ نودحب ال مأ اهنودحيأ هماظع نم ةرذ نع اوشتف اذإ له

 هسفن بدنيل هنإو . هدبك قارحإ نم هتايح ىف ناسنإلاب هعنصت ام اهيفكي ال امنأكو . هدحل ىف

 « رشحلا موي ىلإ باكر الو دازال اسيبح ادغ لب « شحوم رفق ىف ابيرغ اديحو ادغ دقو اهيكبيو
 ] . هنمز ق نييرصملا ءارعشلا هبنأ دعي 0 ادحم ارعاش ناك هنأ قحلا فو
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 ةيليعامسالا وعدل ءارعش

 ةيليعامسإلا ةديقعلا 5 لع تنمانا ةيسلطافلا ةلويللا نات ةيقرلا اذه ريغ ىف - انب ٌّرم

 لصفنت اهتلعج لب « فرطتلا ةياغ ةفرطتم اهتلعج ئدابملا نم ةفئاط ةديقعلا هذهل ناك هنأو ةيعيشلا

 ةذخدتم رمألا لوأ ذنم ْئداملا هذه رشن ىلع ةوقب تلمع دقو . امات الاصفنا ةنسلا لهأ ةيرظن نع

 ىو اهتعاذإ ىلع لمعلاو اهريرقت ىلإ ءارعشلا مهعم تعفدو « ىمالسإلا ملاعلا راطقأ ىف اه ةاعد

 هبخأل ةراغشأ اهددري رصعع اهئافلخ لوأ زعملا نب مهتو . ةملكب هصخنسو ؛ئناه نبا مهتمدقم

 : ©9هحتادم ىدحإ ىف هلوقب هبطاخي هدجن ىتح هناويد ىف مدقتن داكن الو «زيزعلا ةفيلخلا

  ءايبنألا ثراوو اياربلا ىف تحال هللا َةّجُح تنأ امإ

 هنع لوقيو « قحلا همكح نأل هلكح ىف عجاري الو ,كحلا ردصم ةيليعامسإلا .دنع ةّجحلاو

 اذإ ىتح راودأ ىف نولاوتي مدآ ذنم ةمئألا نأ معزت ىتلا رودلا ةيرظن ىلإ كلذب اريشم ءايبنألا ثراو

 ةمئألا نم هريغو زيزعلا حبصي كلذبو « تيبلا لآ ةمنأ تأدب قي لوسرلاب ءايبنألا نم ةمئألا متخ

 « زيزعلل هحنادم ةءارق فو ناويدلا ىف ىضمنو . مق معزي ام وحن لع « ءايبنألل ةثرو نييمطافلا

 ] ”هيف هلوقب قتلن اه ناعرسو

 اهارسيو العلا نيب وهو .هّتقمو ىىَّقلا ناسل وهو

 اهاومأو ةنيط ىَرَولا ناك ذإ ةوَّبنلا رهوج نم َرْوُص
 هللا ىصع دقف هاصع ْنَمو -عتعاطب رمي هْمِطُي نف

 )١( ص ناويدلا (<) . 75ص ناويدلا 8”.
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 اوقلُع ءايبنألا نمو مهنم ةمئألا نأ نم نييمطافلا ءارعش هددري ناك ام ناثلا تيبلا ىف حضاوو

 داسجأ ىه لب « ةظيلغلا ةيداملا رشبلا داسجاك تسيل مهداسجأ نأو 8 فيطل رهوج نم

 ةبجاو اهنأو ةيليعامسإلا بهذم ىف ماموالا ةعاط أدبم حوصوب روصي ثلاثلا تيبلاو . ةفافش ةينارون

 . مامإلا ةعاط بجوت ةضيرف ىه ذإ « لاؤس وأ ةشقانم ىأ نود مهرومأ هعابتأ هيلإ صضوفي ثيحب
 ةبترم هل نييمطافلا نم مامإ لك نأ نومعزي اوناكو . ةيليعامسإلا ةوعدلاب مهناميإ نم أزجتي ال ءزجو
 : 9 الئاق هاخأ ممت بطاخي كلذبو ءرظتنملا ىدهملا هنومسي ايكوأ ةمايقلا مئاق

 ٠ ببتكلا ىف ٌروكذملا مئاقلا ٌسماخلاو 2 ودلوم لبق ىَّجرملا ىّمسملا تنأ

 ةيعرشلا ةيصولا ةركف نم ةمامإلا ىف نويليعامسإلا هب نموي ناك ام ىلإ تيبلا لوأ ىف ريشي وهو
 ىدهملا وأ مئاقلا هنإ لوقيو « هئاضقل دار الو ىضقو هللا رّدق امك هفلسل ىصو ولات مامإ لك نأو

 مئاَقلاو ىدهملا مهو « برغملا ىف ةوعدلاب مهرهج ذنم نييمطافلا ءافلخلا سماخ هنأو رظتنملا

 عيراسنم اوناك لب ةوعدلاب اورهجي ماف مهلبق اوناك نم امأ ء.سماخلا زيزعلا مث زعملاو روصنملاو

 : "سلاف: اشنا مع لوقو .تارعااف  نرعذي

 رشبلا نم مسج ىف سدقلا نم محور >> ىوس نيملاعلا كؤلم نود تنأ ام

 رمملاو سمشلا دح زاج اًيهات -هرهوج كيف ىهانت فيطل ٌرون

 ٍردملاو ضرألا َطْسشَبو ىلويلا قل قبس ىتلا ىلوألا ةلعلا نم ىّئعم
 : نيتبسن مامالل نأ نم نويليعامسإلا هب نمؤي ناك ام ىلإ ةحارصب مبمت هيف ريشي لوألا تيبلاو

 ىهف سدقلا ملاع ىلإ هتبسن امأ « ةعيبطلا ملاع ىلإ هدسحي ةبسنو « سدقلا ملاع ىلإ هحورب ةبسن
 الثم القع ءرشبلا لوقع قوف هلقع لعجي « فيطل فاص بناج وهو « هيف ىارونلا بناخلا
 لغوأو . هيناعم نم ىنعم هلعجو « ىلوألا ةلعلاب هامس دقو « هللاب لصتملا لاعفلا ىلكلا لقعلل
 منو . اناتهبو اروز الإ نولوقي امو « نوكلا ريدم مامإلا نإ اولاق نيح روصتلا اذه ىف نويليعامسإلا

 قلخو ةداملا وأ ىلويلا قلخل قباس وهف « هللا قلخخ ام لوأ ىلوألا ةلعلا وأ لوألا لقعلا اذه نإ لوقي

 : 9 ديزعلل هحنادم ىدجإ ىف لوقي هدجنف مت ناويد ةءارق ىف ىضمنو . اهيلعاامو ضرألا

 َض ْ 0 # ا و

 رو دمص نمو بر نم كرابت هلحو هلل بيغلا معيمج نإو
 ل ري هو مس © 4 .٠

 رهطلا مهّدَج راتخما نع ُهْوَور امإ ةمنألا هنم تملع امو
 م

 )١( ص ناويدلا (6) . 54 ص ناويدلا  . 5١7درفلا : رتولاو .
 ص ناويدلا (؟) 31784 .
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 ظ تاكو«. هملخ اق اعزب هك كرجل هارقأو + وتجول. لوألا تيان هيلا لف مو

 نم ىضترا نم الإ ادحأ هْيَع ىلع رهظُي الف بيغلا ملاع) : هنأش لج هلوق نع كلذ ىف ردصي

 نأ فاضأ لب تكسي مل هنكلو ءولغ همالك ىف ناك امل كلذ نايب دنع تكس هنأ ولو ( لوسر

 نع بيغلا ملعل مهتنأ ثراوت نم ةيليعامتإلا همعزي ام ىلإ اًريشم لوسرلا قيرط نع هنوملعي ةمئألا
 .. ناتهبلاو ولغلا ىف دامت وهو لوسرلا

 ىلإ عجرنو ؛ تاجرد وأ ةجرد هنع ديزي هلعل لب ؛ , ولغلا ىف ممن لثم ىداتي ىناه نبا ىرنسو

 نم راعشأ ىف ةيوق نوكت نأ نع الضف امل ةحضاو ءادصا دجن الف ءارعشلاو رعشلاو خيراتلا بتك

 مو رصنتسملا دهعل ةاعدلا ىعاد ديؤملا نم ناكام الا ةرجهلل سماخلاو عبارلا نينرقلا ىف امهوفلخ

 ىذلا ديحولا ىرصملا رعاشلاو « ئناه نبا دعب ةملكب هصخنسو « ايناريإ ناك لب « ايرصم نكي
 ناكو « امهدعب هل مجرتنسو 614 ةنس قوتملا دادحلا رفاظ وه ىلاغلا ىليعامسإلا مغنلا اذه دّدر
 ى هل دشني دولا داعلا ىرنو ؛ ايرصم سيلو ىبرغم وهو شفخألا دمحم نب ىلع هرصاعي
 ] : 20 الئاق اف رمالا ةفيلخلا ىف اتيب ةديرخلا

 0 2 روثلا ةورذ ىلإ هنإ ىئالعلا روُللا ٍةَوْرِذ ىلا

 دابعلا هل 02006 . ناوكاألا معي ىذلا ىحلإلا رونلا ىلإ .راونألا رون ىلإ رمآلا بسني وهو

 'دراتتسم هيف وعيد 2 نما ىضفأ ولغلا نأ اظحالم ظفاحلا ةفيلخلا ىف ةديصق

 0 : 29 هحيدم ىلإ رمخلا فصو نم

 اَدَمَص اَدْرَقف ظفاحلا ىري نم  اهميرحت ىري ولايزج ْفِرِص
 : 2 َك 1 00 . 8

 ىَدُّمو ٌرون لقعلا قيرط نم هنأ الإ نيعلا ىف رش
 ْ 6 ن6 ْ 5 .َ #

 ادّسج هارت نأ  ىلاعتو  ائئيعا  هكردُت دك "نا لج

 ادِمَح ظبَع هبا هللا دمك وب لل ز -حيبستلا ى َوَهَق
 0 0 6 6 تل : ىذا © آل

 ادبعي نأ هلالجإ نم داك امن هيف ْ راكفألا َ ردت

 هلا نأ نومعزي مهتاعد ناكو « ةيدمصلاو ةيدرملا نم هللا تافص ظفاحلا ىلع غبسي وهو

 رمخلا : لايرجلاو 51١/١" ةديرخلا (؟) ؟١/74 (رصم ءارعش مسق) ةديرخلا )١(
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 تافص ىه امنإ هتافصو هئامسأ نم ميركلا نارقلا ىف ام نأو « ءامسألاو تافصلا نع هّرني نأ ف

 اوفضأ انه نمو « ةمئألا لوثمم هنأ نومعزي اوناك مهنأ افنا انب ّرمو . هؤامسأو لوألا ىلكلا لقعلا

 ظفاحلا ىلحي شفخألا نبا نإ لب « ةيلعلا تاذلل ادسجت مهولعجف اوغلابو « هتافصو هءامسأ مهيلع

 « مثآلا ناتهبلاو ولغلا اذه ىف ىداّتيو . نيعألا هكردت ال صلاخ رون وهف « ةدامو دسجت لك نم

 نبا فيرشلا دنع تيقملا ولغلا سفن اناقايو . ا ا لحال روع هلع ذاكر يح

 لاقو « هئازإب فقوف « ديع موي ربنلا دعص ظفاحلا ةفيلخلا نأ ىَوْري ذإ ٠ امتاعد ىعاد ةلودلا سنأ

 : ”نيلصملا بطاخي

 همالكو» هْهجَو اذهف امْسَّمِ» ُهماقم اذه هللا نإف اًعوشخ

 همالسو انّير نم هّايحت هزورب ٍَسقو لك ىف ىذلا اذهو

 ظفاحلا اعاكو 2« فارحنا هدعب ام نيدلا اش ني فارحنا وه لب « ولغ هدعب ام ولغ وهو

 . حيسملا ىف برلا نويحيسلا دج ام وحن ىلع ةيغإلا تاذلل ديسجت

 ىبب حئادم ىف '' عومجم هلو ءربج نب نسح نب ىجحي ةيمطافلا ةلودلا مايأ نم ةرخأب اناقليو

 ف ملا خيشلا هلعجو 6 ةنس هفلأ « هلبق نم رمآلاو ظفاحلا دهع ىف ءاشنإلا باّنك ةماسأ ىلا

 ةديرخلا ىف ىنابصألا داعلا ةمجرت ةداهشب هنع رخأتم وهو 44.97 ةنس ف رصنتسملا ءارعش نم ريدغلا

 ى ةديصق هلو 587 ةنس ىتح 0494ةنس نم ىمطافلا ريزولا كيزر "نبا ىف ارعش هل دشنأ ذإ

 : ©7لوقي اهيفو «ريدغلا» بحاص اهدشنأ نيسحلا ءاكبو بلاط ىبأ نب ىلع لئاضف

 ىكاوب بولقلل اًبوطخ ىدبك ٌمُكِيف دباكي مك دمحأ لآ اب

 ىكاذ ىداوف ىَوَجو ةحوفسم 2 ىمعمادمو ًةحورقم مكب ىدبك
 نيد ذيذل ىتتجا ىنوفحل ) ىسألا لاق مكباصم تركو اذإو

 كاكب قحف امد ءامسلا تكب  هلجأل فوفطلاب اليت نك

 درك « ةتباث ريغ 00 ا بسنيو « بلاط ىبأ نب ىلع حيدم ىف ولغي وهو

 هنإ لوقيو « ءاخر هل ترّخُس حبرلا نأ معزيو « هتقو هتوفيس ناك ضرف ءاضقل لبابب هيلإ سمشلا

 )١( ريدغلا ءارعش (4) . 715/7 ىزيرقلا ططخ 54/١" فطلا بدأ رظناو 778/79 .
. 

 كمون : كارك (©) ْ ١٠«*/؟ ةديرخلا (؟)

 اهدعب امو 71/1 ةدبرخلا ()
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 ةيليعامسالا ةوعدلا مالعأ نم ةثالث دنع فقنو . ةحيحص ريغ معازم نم كلذ ريغ ىلإ ىنوملا ايحأ
 . دادحلا رفاظو نيدلا ىف ديؤملاو ءىناه نبا مه

 0 "ىناه 00 نبأ

 روهشملا دئاقلا ىدزألا ةرفص ىلأ نب بلهملا ىلإ ىمتتي ؛ . ىسلدنألا ىلهملا ئئاه نب دمحم وه
 روصنملا ىلاو ديزي هديفح ةلالس نم هنإ لاقيو ء ناسارخ ىلع ةرتف مهلاوو ةهأ د نع

 دعب اولظ امهءانبأ نأ ودبيو . هدعب اهيلاو حْوَر هيخأ ةلالس نم لب : ليقو « ةيقيرفإ ىلع ىسابعلا
 ”ةيدهملا ىرق نم ةيرق نم ناك هنأ لاقي ذإ « ئناه رعاشلا وبأ امهتلالس نم ناكو « ةيقيرفإب امهتافو
 لزنو كانه ىلليعامسإلا بهذملل - ودبي اهف - ايعاد سلدنألا ىلإ حزن ابيدأ ارعاش ناكو سنوتب
 ىلع فكعو أشن اهبو « تاياورلا فالتخا ىلع ١ ةنس وأ ٠١" ةنس رعاشلا هل دلو اهيفو ةيليبشإ
 ناك هنأ ريغ ء هدنع ىظحو هيليبشإ بحاصب لصتاف « ةركبم ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو ؛ بدألا
 بهذملا هقانتعاب مهتا هلعل وأ « ةفسالفلا بهذم قنتعي هنأب مهتاو « تاذللا ىف كامبنالا ريثك
 نع ةبيغلاب هحودمم هحصنف كانه نيتريطخ نيتمهت نادعت اتناكو .. هابا كلذ ىف اعباتم ىليعامسإلا

 ريمأ ىسلدنألا ىلع نب رفعجب لزنو هرمع نم نيرشعلاو ةعباسلا ىف ةيقيرفإ ىلإ اهحرابف ةدم ةدلبلا
 : رفعج ىف هلوق لثمب .:ةعيدب حئادم رعاشلا اهحدمو هامركأف ىبحن ةنجخاو. ةيفازلا

 ن. للا قلاب ةيسللا ةكلناا .ةيارانلا» ..ظافوخلا

 قع باص ا غلاب هيلإ لصو الف هيخأو رفعج نم هبلطف زعملا ب عمو
 ذختا انأكل لب « اهنع 0 انفلسأ ىتلا بهذملا ئدابمب هد ف ججلتو ليعامسإلا بهذملا
 عدبأ ايك٠ هحنادم ىف عدبأف اعدبم ارعاش ناكو ..اديدش اولغ ةيلاغم روص. ىف اهليجستل ةادأ 56

 ناوريقلا ن نم رصم هشيحب مِّمي نيح هيف هلو ءرصم حتاف لقصلا رهوج ىف ةصاخو هداوق حيدم ىف
 0 لا

 راد عبط ) ديعس نبال برغملاو 7١7/7 نيدلا ناسلل نبالةلكتلا باتك هرعشو هتمجرنو ئناه نبا ىف رظنا )١(
 ناكل نباو و9/1 ءايدألا مجعمو كلذ ( فراعملا ٠ برطملاو ٠ + ص ناقاخخ نب حتفلل حمطملاو ١٠١ ص رابألا

 هناويدو 41/8 تارذشلاو "28/7 ىبهذلا ربعو 14 ةيغبو 84 : ىديمحلل ةوذحلاو ( سرهفلا ) ةيحد نبال
 دنهلاب اميدق عبط ةطاحاإلاو ( سرهفلا ) بيطلا حفنو ١١" مقر سمتلملا



 را
 ريق ده ع

 ملطت ثيح نم سمشلا ُبورغ داعف هلثب دس َىَفألا نأ َرادغ

 ىلإ لضرأ نأ رهوت ثيلي. مو: ةيرمصملا رايذلا لإ ةرفظلل رهو ةلرو هلظعو. قلاب هو

 سم احرف ءىناه نبا فتهف 708 ةنس رصم حتفب هئنهي زعملا

 ميا ع رحب ا طل ل
 رمألا َىِضُع دق سابعلا ىنبل لقف رصم تحِتف له سابعلا ونب لوقي

 رقد رعرب © ل ماو رقع هر

 رصنلا همدقيو ىرشبلا هبحاصت رهوج ةيردنكسإلا زواج ٌدْمو

 برغملاب هترسأ ىلإ عجرو ئناه نبا هعيشو م75 ةنس رصم ىلإ هجوتو هبابسأ زعملا عمجو
 ل هنإ لاقيو "517 ةنس بجر رهشل ةقرب ىف ليتغا هنأ ريغ « هعبتو زهجتو ا لا

 اك ةقرب ليتغاو « هلايع ذخأل برغملا ىلإ داع مث رصم لخد نأ ىلإ هتبحص ىف ناك لب زعملا عيشي

 ءارعش هب رخافن نأ وجرن انك لجرلا اذه : الئاق ساو هيلع نوع هتافو زعملا تغلب الو . انركذ

 لب « بسحف هرعش ةعور ثيح نم هب رخافي نأ ديري نكي مل هلعلو . كلذ انل رّدقي ملف قرشملا

 اطارفاولغلا ىف ةطرفملا اهثدابمو ةيليعامسإلا ةديقعلل هراهظتسا ثيح نم هب رخافي نأ ديري اضيأ ناك

 . هتداجو مالسإلا نع فرحنتل ىتح اًديعب

 ةبوتكم ةضيرف اهنأو ةينابر نييمطافلا ةمامإ نأ ددري هارن ءىناه نبا ناويد ىف أرقن نأ درجمبو

 هللا ةعاط نم مهتعاط نأو للز لك نم نوموصعم مهنأو ىلإ بيترتب نولاوتي مهنأو ملسم لك ىلع
 : زعملا ىف لوقي « نيبملا نارسخلا هلام ناك مهاصع نمو هللا ناوضر قحتسا مهعاطأ نم

 رو ع

 رخل ةايععوب اا طنا دج انضم تقلا طز نا
 « دابعلا ف مد هللا رون مه .لب ؛ ماثآلا نم نورهطم بونذلا نم نواربم امئاد مهو

 مهنأكو أ هللا: قون نوم مهنأكو : لالضلا تالظ مهنع نوفشكيو « مهتايح سانلل نوئيضي

 : زعملا ىف لوقي « هيف نوكراشي

 ُكلراشم هيف هللا رونا كلو ةيح ذو ٍرونلا اذه ا

 : زعملل احدام هلوق لثم ىف اريثك ةركفلا هذه رركيو

 نسوا ممل  اناهرب 2ءىضتل ودابع نيب هللا رونب ىعست

 احيرصت وهنكب نونظلا ٍطِحُت 2 ملو اقيقحم كاس ُنايعلا دّجو



 <ظًآظثظ)آً> |

  ةداللا نم ءىش هيف سيل امنأكو « اصلاخ اًرون زعملا لعج دقف ةعساو ةلقن 'يناه نبا لقتنا دقو

 هءايضو هانس نادهشي امتإ سحلاو نايعلا نإ لوقي ذإ كلذب ا ةعيبطلا نم الو

 اولع كلذ نع هلفا ىلاعت « هتقيقحو هبنكب نونظلا طيحت ال ةيلعلا تاذلا هنأكف وه امأ ء بسحف

 : الئاق زعملل هحدم ىف نئاشلا ولغلا اذه لثم ىلإ دوعيو . اريبك

 ديعصتو بيوصت نيب اهتاياغ تغلب اذإ ىتح ىركِف هعبتأ
 ديدحتو يفيبكت عوضوم تيأر 2 امو حولي اهرب عوضوم تيأر

 ةروص لك نم ولخي زعم لا لعج ذإ اهتقباس نم دعبأ ةوطخ انه ولغلا ىف ؛يناه نبا اطخ دقو

 « ديسجتو هيبشت لك نم هللا نع ةلزتعملا هيفني ام هنع ىفن ذإ « هسفن قلاخلا هلعج امنأك لب « ةدالل

 مهحيسم قل ةوخيببلا اب اكارادب دقو لاكشألا نم لكش ىأب ةئيه الو فيكالو هل دح الف

 نم مهتمنأ - ئناه نبا لثم - اوصلخف اوغئابو . امسجو اننوراوأ انوسانو انوه آل ناسنالا ىف نأ

 حس سيتاسو لال نا يل مراسل اعلا ررترأ اهور رمراسمر + ةنازل 1 نك

 : زعملا ىف لوقي ّىناه نبا ىننل

 راهقلا دحاولا تنأف مكحاف رادقألا تءاش امال تش ام

 : اضيأ هيف لوقيو
 7س
 لل تس

 احوفَص يبونذلا ةقبوم َراَفَع  ارداق ازيزع ًامقتنم ' هوعدن

 مهتيطايشو مهتاعد مه نيز وحنلا اذه ىلعو . رافغلا رداقلا زيزعلا مقتنملا راهقلا دحاولا زعملاف

 لالض هدعب ام لالض « مهتمنأ ىلع اهوغبسيو ميركلا نارقلا ىف هتافصو ةئامسأ نع هللا اوهزني نأ

 نيب قازرألا مسقم هنأ نم زعملا ىف ئناه نبا همعزي ام بابلا اذه نمو . قورم هيناديال قورمو

 ] ] ] : دابعلا

 0 هر : ه6 م ه د 2 هر +هو وع ور ها ع

 00 سانلا نم ( 05 سف اك ارد ىَرَولا نم كىزري هقزرت نم كتيار

 ىف ءىش لكو « اكنض هتايح لعجو هيلع قيضو هنيرخع اء نموا قوز عسوو هقزر ءاش نف

 : هيف ئناه نبا لوقيل ىتح هتئيشمب نوكلا ىف لب ضرألا
 رو هع و 0 ْ 1 2

 رشعلا هلمنا كالفألا ةعبسلا ىلع ٠ ْترّحتو ىّرولا -ءاش ايغ -َراوأ



 ,«كآ

 كالفألا ىلع رطيسيو نميبم اضيأ وه لب ؛٠ بسحف مهلاوحأو سانلا نوئش ىلع نميبم ال وهف
 رطيسملا لاعفلا لّقعلا لوثمم مامإلا نأ نم هيف وحل ال كلذ لكو . نوكلا ىف ةكرحلا اهنع ردصت ىتلا
 لوألا ةلعلا كلذل هولعجو « ةفسالفلا هب نما ىذلا لقعلا اذه سفن هولعجف « دوجولا ىلع
 : زعملا نع لوقي ءىناه نبا لعج امم « نوكلا اهنع قثيني ىتلا للعلا ةلعوأ

 و

 ءايشألا يتناك ام ةلعلو هل ْتَقِلَخ ْنَمو ايندلا ةلع وه

 فيك سانلا ىلع اههعزوي زعملل ؛يناه نبا اههكلم توملاو ةايحلا ىتحو ؟ نوكلا قلاخل قب اذامو

 ظ : زعملل ابطاخم لوقي ذإ ءاشي

 مسقم قزرو يفتح نم تعش ام اهفورص ىرجَت مايألاو رهدلا كل

 نوكلا ىلع نمي ىذلا وهو « اهفرصيو ايندلا ربدي ىذلا وهو تيميو ىبحب ىذلا وهف
 ٠ ش 9 0 ّ

 بجعن الو . راهقلا رداقلا دحاولا وهو رافغلا زيزعلا منقتنملا وهو قزرلا عنامو قزارلا وهو « هقسنيو

 ] : لوقي ذإ ءىناه نبال هلك كلذ دعب

 ٌرزولا هب طّحي حيبستو تونق هلإ هلل حدملك هَحْدَم ىرأ

 ةمئألا نأ نم هيلإ نوبهذي امو ارارم ةيليعامسإلا دنع رودلا ةركفب ئناه نبا ءىضتسيو
 مامزب متْحي رود لك « ةيعبس راودا ف مدا ذنم مهعم نومظتنب مهناو ءايبنألا ءاملح نييمطافلا

 ىذدلا لاعفلا لوألا لقعلا مهدنع لثمي وهو قطانلا هنومسو نييمطافلا ءافلخلا تزهو أ ىن عباس

 مامإالا وهو ٠ ةمنألا نم هلوثمم ىلع قلطت تناك انه نمو « هتافصو هؤئامسأو هللا ةردق هيلإ تلوحت

 ةعبسلا ةياهن زعملا ناك املو . مدا هلم عباس مامإ لك ىف لثمتي ىذلا ىفنابرلا رونلل لماحلا عباسلا

 : حون رون هيف لثمَي ءايبنألا نم هلبق عباس مامإ لكر ون هيف ُلْثَمَي امك هنإف نيبمطافلا ةمتألا نم ةيناثلا

 اليلضت وئاعدب مهدازام موق ى ارذنم ًاحون تنكول
 1 0 ره م

 : هادهو هتلعشو ىسموم سبق هيف لثميو
7 _ 5 . 6 

 ءاملظلا هب تراح دقو ىسوم ىلع تضرع ىتلا ِسّبقلا ةلعش نم

 : هللا نذإب قوملا ىبحيو صربألاو هّمكألا ئربي ناك ىذلا حيسملا رون هيف لثميو
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 اًسيِسَم حينملا دعب نم ةتيعّل ةفيلخ ةتيعد نأ االول ةتسمسقأ
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 ٌراصنألا كّراصنأ امنأكو | ُدّمحم 0 تأ امن أكو

 « هيف لحي هللا لعجي لب ٠ زعملا ىف ءايبنألا حاورأ لولحب ىنتكي ال نأ نيدلا ق دارا ب خيو

 ءايحتسا ريغ ىف لوقي ذإ هتاهرت نم.ءىش ةيلعلا هتاذب قلعتي نأ نع هلالج لج ٠ ء هللا هنأكل لب

 ] : ناوريقلا راوحي ةداٌقَر ةيرقب لح نيح زعملل

 حونو مدا اب لح ديعبلا ةداقّرب بح

 حير هاوس ءىش ٌلكو ىلاعملا وذ هلا اب َلَح

 اهحنم ىتلا ةبصخلا ةيرعشلا هتاكلم رخس نيح هل ىسأنل انإو « اعراب اذف ارعاش ئناه نبا ناكو
 عاقدنا م ناك دج ىلإ الوكسم دعب انيارت ف وهو: . ةلاضلا ةيليعاممالا -ةديقعلل ةوعدلا ىف هبر هل

 كالي دع الزكس مان اهدا لإ انك ١ وهو دو ةفرسستللاا ةللطاتنا قرعدلا واع ف :ولسيب كارلا
 نم هقورمو هلالض ىف هعبتو « ىلعألا مكبر انأ : زعملا هدج دعب لاق نيح ىمطافلا مك احلا ةفيلخلا

 ةريك روص ىلإ ةقتو + هراعشأ ى اناحأ تاراغتسالاو تابيقتلا نمر ثكر هاه نبا ناكو .:ةغتت

 0 : ىسلدنألا ىلع نيرفعج اهب حدم ةديصق علطم ىف هلوقك ةركتبم
 رفسملا حابصلا قلق مكّدمأ»و رَبي دالجلا حير م تقتف

2 

1 
 ل يحج

 رضخألا ٍديدحلا قرو نم رَّضّنلاب اًعناي مئاقولا َرَّمَت مئينجو

 رمل هنم 7 مهو 7 اقروم ارجش فويسلا ليخت ذإ | ةعيدب ةروص ىلإ ذفنو . ليمجلا قرشملا

 . ةعئارا كابا طظتكت هديصقلاو « نوفل

 ] ىزاريشلا نيدلا ىف ©7دّيؤملا
 عبارلا نرقلا نم ريخألا دّقعلا ىف زاريشب دلو « دواد نب ىسوم نارمع ىبأ نب هلا ةبه وه

 مجعم رظناو ءرصانلا دبع رداقلا دبع دمحم . د رشن ىهاربإ دمحم روتكدلا قيقحتب هتمدقمو هناويد ديؤملا ف رظنا )١(

 . ءالعلا ىأ ةمجرت ىف اهدعب امو ١7/7 ءابدألا هرشنو 04 ص ةيمطافلا رصم بدأ ىف : هباتكو نيسح لماك

 نب متاحل ةيديؤملا سلاجملا رصتخم عجارو ةيديؤملا ةريسلل
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 ىتح « ةوعدلا ىف مدقتو « ةيليعامسإلا ةيمطافلا ةلودلا ةاعد نم ناكو ء ىسوم هيبأل ىرجهلا

 هل ىعسي لازامو ةوعدلا كلتل صالحتإلا ىف هلاثم ىلع هنبا أشنو « سراف ملقإ ةّجُح بقل قحتسا

 2 سفن هحنمو « سراف ىف هل ةفيلخ هلعج ىثح ( ه 720-41١ ) ىمطاقلا ةفيلخلا مكااخلا دنع

 هعابتأ سوفن نم برقتف « اسويس ناكو . مهباقلأ نم عيفر بقل وهو « ةجحلا : ىمطافلا بقللا

 اسلحم هل دمع هنإ لاقيو « هتديقع ىف ىهيوبلا مك احلا راجيلاكابأ لخدي نأ لواحو « هل اوصلخأو

 ءزعملا دهعل ةاعدلا ىعاد ىماتكلا دمحم نب ناعنلا ىضاقلل مالسرإلا ماعد باتك هيف قلي ناك

 نم بلطو « نييمطافلا ةمئألا ءامسأ بهذلاب هبارحم ىلع شقنو زاوهألاب ادجسم ىنب هنإف اضيأو

 رصان ذئنيح هعابتأ مهأ نمو .«لمعلاريخ ىلع ّىَس» :نييليعامسإلا ناذأب هيف اونّدي نأ هعابتأ

 ايلوم رفف « هسفن ىلع ىشخو ٠ هبقعتي نم هيلإ لسرأف « دادغبب ىسابعلا ةفيلخلا هل هبنتو . ورسج

 « رصنتسملا ىمطافلا ةفيلخللا دهعل 489 ةنس اهيلإ لصوو « هتوعد زكرم : ةرهاقلاو رصم وحن ههجو

 ىف لظو « ءاشنإلا ناويدل اسيئر ىروزايلا ريزولا هنيعو « اهيف ةوعدلا سلاحي رضحو « اهب رقتساو
 كلبل تل رجع ؟بحاو ؛ قارعلاو ناريو ىف ةلودلا ةاعدب ارس لصتي وهو 40٠ ةنس ىّيح لمعلا اذه

 ةقالعلا تناكو ءرصمو ماغلا يلع ءاليتسالا ىف ركف اعرف ايل حب جلل

 ىلإ لحرو هيخأل نايصعلا نلعأف « لصوملا ىلع هالو دق ناكو « ميهاربإ هيحخأو كِيلْفُط نيب تءاس

 ةحناس ةصرفلا نيدلا ىف ديؤملا ىأرو « نيقيرفلا نيب برحلا تبشنو ء هشيحي هعبتف لبجلا دالب

 «رصنتسملا نم لاومألاب الّمحم هسفنب هيلإ بهذو . دادغبي كارتألا مدقم ىريساسبلا بتاكف

 مهرزاؤي « هعم اورفن فيكو دادغب ىلإ هقيرط ىف برعلا ءارمأ ليمتسي ذخأ فيك هتريس ىف انثدحيو

 ةفيلخلا دعبأ دق ىريساسبلا دجو ثيح « دادغي ىلإ لصو فيكو « بلحو طساوو ةفوكلا لهأ

 وحن كلذ لظو « هللاب رصنتسملا مشا رياتثا ىلع اعدو 40٠ ةنس « ةناع و ىلإ هللا رمأب مئاقلا ىسابعلا

 ىريساسبلا ىلع ىضقو دادغب ىلإ مدق هتروثو هيخأ نايصع ىلع كبلرغط ىضق اذإ ىّتح « ماع

 ةبترم اهب ىلوتو « ةرهاقلا ىلإ ديؤملا ءانثألا هذه ىف ٌرفو . هشرع ىلإ ىسابعلا ةفيلخلا داعأو هتوعدو

 الح نييمطافلل ققح هنأ ريغ « اعيرذ ًاقافخإ تقفخأ دق تناك نإو هدوهجل ءازج ةاعدلا ىعاد

 ةريسلا هباتكو .ريصقا نيح ىلإ ولو مهمعساب دادغي ربانم ىلع ىَعدب نأ وهو -هقيقحن اوجر املاط

 وهو ٠ ثادحأ نم هيف برطضا امو 26٠ ةنس ىوح 479 ةنس نم هتايح هيف روصي « ةيديؤملا .

 . ةمهم ةيحيرات ةقيثو دعي كلذل

 اهعمج دقو « رهزألا عماجلاب هسورد ىقلي ةاعدلا ىعاد ةبترمب هعالطضا ءانثأ ىف ديؤملا ذنأو
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 ىعادلا مهاربإ نب متاح اهرصتخا دقو ء هل سلجم ةئامئامت مضت ىهو « ةيديؤملا سلا اكل ]

 ىف ةريبك ةعوسوم وهو رصانلا دبع رداقلا دبع دمحم روتكدلا هقيقحمو هرصتخم رشنب ىنعو « ىنملا
 تارا لع لتعيو « ةيبوألا ةكقا نم هب لتي امو ىلا ليوأشو ةيمطافلا ةديقعلا

 هلو . 7 ةيداحلالا هئارا ضحدو ىدنوارلا نبا ىلع هدودر اهمهأ نم لعل « مهيلع دودرو هيفلاخم

 لكو ناويحلا لكأ هسفن ىلع هميرحت ىف اليوط اهيف هرظان ىرعملا ءالعلا ىلأ عم ةلدابتم لئاسر

 ايك ارعاش ناكو . همجعم ق توقاي اهب ظفتحا دقو « لحنلا لسعو ضيبلاو ناللا نم هجتني ام

 رصنتسملا حيدم ىف وهو « ةرهاقلاب هرشنو هناويد نيس لماك د مح روتكدلا ققحو « اًرثان ابتاك ناك
 ىلع فوقوملا ىنطابلا لذوأتلا نم اهب لصتي اه لكو ةيمطافلا ةديقعلا ىلإ ةوعدلاو هئاباو ىمطافلا
 نارقلا ىف ليوأتلا رارسأ نوفرعي نيذلا مهدحو مهف . ىولعلا تيبلا نم مهئاباو نييمطافلا ةمنألا

 لثابو « مالسلا هيلع ىسوم اهفرعي مل رارسأب حلاصلا لجرلا «رضخلا هللا صحن ام وحن ىلع
 ىلوأ ىف لوقي كلذ ىو « ةماعلا .هفرعت ال ام مكحلا ركذلا ليوأت ىف رارسألا نم نوفرعي ةمئألا

 : ةمنألا ىلع اهفقوو هرارسأ وأ توكلملا رسب ةماعلا لهج ىلع رضخلا ةصقب اجتحم هناويدب هدئاصق

 اذاذج ُمكمانصأ ُلمحي اذه توكلملا ٌرِس ٌموقاي

 اربَص يطتست نل . ىمعم لاق  ارضخلا ىسوم ةبحاص هل رس

 امون اونوكت مل نإ اهَّصَق نم امي اذام ةّصقلا اورّيدت

 ) ةينارقلا تايآلا نطاوبو نوكلا را فرعب ىذلا هدحو وهو « هنمز رضخ مامإ لك نأكو

 كلذب نيدلا ىف ديؤملاو . ةمئألا هءانبأو بلاط ىلأ نب ىلع لوألا ىصولا اهب هللا صتخا ةفرعم ىهو

 قلعت ال . اصلاخ ارون مهلعجت ىتلا ةيمطافلا ةديقعلا ىه لب « قلخلا رئاس ىلع تاجرد ةمئألا عفري

 هسيدقت دّدري هءارو ديؤملا ىضم دقو « ئناه نبا دنع انيأر ام وحن ىلع ةداملا هبشي ام الو ةدام مهب

 مهلعجيل ىتح « ةينابرلا تافصلا نم اريثك مهيلع غيسي ىضمو «.ةيرشبلا ةعببطلا قوف مهنأو ةمثآل

 : لوقي « ميحجلا ىف مهءادعأب نوجزيو مهعابتأب ةنحلا نولخديف رانلاو ةنجلا ىلع نيمئاقلا

 ”بوجوملا سعت اك دف مهيف ٌرانلاو نانجلا نومسفي

 ءادأ مامرالا ةرايز لعجيف لالضلا اذه ىف ىداّويو « هش نم جر تالك لب ةملك تربك

 دبعل مالسالا ىف داحلإلا خيرات باتك كلذ ىف رظنا )١(

 . 08-88 ص ( ةضبنلا ةبتكم رشن ) ىودب نمحرلا
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 « ةياغ اهدعب سيل ىتلا ةياغلاو ةلبقلا وهف « هب كريتلل تاولفلا هباحصأ اهيلإ عطقي جحلا ةضيرفل
 : لوهعي

 انرلل ومآ ةيلاكس يحاسب كلا كفل ضرألا ىلإ مله

 ةهجوو َتلِلد كلسِمالب 2 اهيلع ىلا ةلبقلاو ناميرالا ملع ىلإ

 انيقَو تنأ نإ َلْرَجلا باوثلا ىتوُت هب ىذلا نيملعلا بر نازيمو
 مهنايصعبو باوثلا نوكي اهرادقمو مهتعاطب « ضرألا ىف هللا نازيم هلاثمأو رصنتسملاف

 . هناويد ىف ناتهبلاو لالضلا اذه لثم ددري دّيؤملا لازيامو « باذعلا نوكي هرادقمو

 لقعلا لثم مهنأو مهتمتأ ىف ةيليعامسإلا ناميإ روصت ىتلا رودلا ةيرظن اليوط ديزل هدر امو

 ىنسحلا هللا ءامسأ نإف اضيأو « نوكلل نيربدم نودعي كلذل مهو « ةعيبطلا ملاع ىف لوألا لاعفلا

 نم لذي مهنم لكو : مدآ ذنم لسرلاو ءايبنألا اهيف مهعم كرتشت راودأ ىف اوبّتر دقو « مهيلع ْعْسُ

 : هلأو رصنتسملا ىف لوقي كلذ ىو « لسرلاو ةمئألا نم راودألا هذه ىف هوقبس

 هرِهاَرلا اهراوتأب الهأو - هرهاطلا ةرثعلا لع مالس

 هرضاحلاو هيداب قّلخلا ىلأ مدآ ىلع ئدب مالم

 هرئادلا ىَتَي ْنَم ىلع تريدأ هيافوطب 2نم ىلع ٌمالن
 0 الا ع كقحلا ادع مالّسلا هاتأ نم ىلع مالس

 هرئاج .ةئعارق  ةايضع -انتلا رهاق ىلع مالم

 ا"'هريصان تفرش  هفعبع 2 ىذلا ىسيع حورلا ىلع مالس

 هرخآلا ىف ةعافشلا ىلو  ودمحأ قطصملا ىلع مالم

 هرهازلا مجنألا وئاشبأو ٍردْيَح ىضترلا ىلع ٌمالس
 هرهاقلا بحاص ايأ كيدل مهوصحف  كيلع مالس

 هرصان هل ءامسلا ٌدونج  هلإلاب اًرصنتْسم  َّىسفنب
 ْ ربو

 هرضان هب ىلاوملا هوجو ولالا ُهْجَو كنأب تدهش

 مهاربإو نافوطلا بحاص حونو مداب مهالت مث « ثيبلا نأ همالس أدب ديوملا نأ حضاوو

 تلاحتسا ىلا اصعلا بحاص ,نيوسومو امالسو ادرب هيلع هللا اهلعجف رانلا ُق دورغلا ةأتلا 66

 . حيسملا ةدلب : ةرصان (١؟) 0
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 حورلا ىسيعو . بيهر رحس نم هترحس هب ءاج ام لك فقلت ىه اذإف نوعرف سلجم ىف انابعث
 ردّيَح وأ ىلعو « ةرخآلا ىف عفشملا عيفشلا ىطصملا ٍدمحمو « ةرصانلا هتنيدم هب تفرش يذلا ندألا
 لكو لسرلا ءالؤه 0007 هيدل رصنتسملا نإ لوقيو . ةرهازلا مجنألا ةمنألا هئانبأو ىضترملا
 ةمنألاو ىلع وهو مدا وهو حون وهو ليلخلا ميهاربإ وهو ىسوم وهو ىسيع وهو لوسرلا وهف ةمنألا
 مهتازجعمو مهمولع ثراو « لسرلاو ةمنألا ثراو كلذب وهو . امامإا امامإ هلبق اعيمج
  هكراعم ىف هرصني ىذلا هدنج ةكئالملا كدارشلاا كلذ لكب ديوملا ىنتكي الو . مهقراوخو
 لب « اهدحو هللا تافص هيلع غبسي ال | تاوطخ لب ةوطخ مدقتي هنإف « بسحف كلذ سيلو

 اذه نع هللا ىلاعت هتاذ ىف هعم دحتا هنأكو « هلوالا هجو هنإ لوقي ذإ هللا تاذ سفن هتاذ لعجم
 . نيبم لالض وه لب + بسحف اناتهب سيل وهو «.اريبك اولع مثالا ناتهلا

 دادحلا 27 رفاظ

 ادادح هوبأ ناك « ةينملا 1 ةليبق ةلالس نم « ىردنكسإلالا مماقلا نب رفاظ وه

 هابص ىف هلسرأ هنأ ودببو ,«ىرجهلا سماخلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف هل دلو «ةيردنكسإللاب

 ىف هنواعي كللذ عم وهو ءءاملعلا تاقلح ىلإ هعفدي.هلعجام هئاكذ نم ىأرو « باّتكلا ىلإ
 تفلي ناك ارعاش هنم توم « ةبصخ ةكلم هل تناكو رعشلا ظفح ىلع ىبصلا ًبكأو . هتفرح

 تلعج « ةعساو ةروهش ةيفيت هلاذلا اهم تناكو « ةيردنكسإولا ءارعش نم نيريثك تفل ايك ؛ هنارقأ

 نم ائيش لعلو . مهنم نيريثكل مجرتي ةديرخلا ىف ىناهبصألا داعلا تلعجن ايك « نورثاكتي اهءارعش
 ةيبرعلا ةفاقثلا نأ انفرع اذإ نكلو « ادادح ارعاش كانه ءارعشلا نيب دجن ذإ انلخادي بجعلا
 صخش لكلو « دجاسملاب قلُت تناك ذإ ةماع ةيبعش ةفاقث ةفلاسلا بقحلا لاوط ثناك ةيمالسإلا
 دحاسملا ف ءارعشلل تناكو « هيلإ عامسالا ديري ىذلا خيشلا ةقلح ىلإ سل نأ ىف قحلا

 هذه رثكتو «ةيمالسوالاو ةيبرعلا مولعلا ىو رعشلا ىف ةكراشملا ةماعلا .بابشل حاتأ امم « تاقلح

 دقو . الاحكو اطايخو اقاروو اًيِماَمَحو ارازج مهنيب دجن ذإ « ةيكولمملا ةلودلا ءارعش .نيب ةرهاظلا

 « ةيمطافلا رصم بدأ قوو لال 5/5 ةرهازلا موجنلاو ءارعش مسق ) ةديرفلا هرعشو رفاظ ةد ل رظنا 00

 نيسحل دادحلا رفاظو ١0 ص نيسح لماك دمحم روتكدلل تايفوو 9/0 ءابدألا مجعمو اهدعب امو (رصم

 . رض: ةكم رقت :ةققحمت .ةتاويدو نامه تلصلا ىبأل ةيرصملا ةلاسرلاو / ناكلخ نبال نايعألا
 نوره مالسلا دبعل تاطوطخلا رداوث نم لوألا هزجلا ىف ةيمأ
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 نبا نإف « هتنيدم ءارعش نيب هما قلأتي نأ ةصرف هل تأيبتو ةركبم رفاظ دنع رعشلا ةبهوم تحتفت
 بلطو رمألا ةبقاع ىشخف « متاخ هبو هرصنخ مرو نأ فداصت ىمطافلا ةفيلخلا لبق نم اهيلاو رفظ

 سا 2 2
 مظانلاو ٌرئانلا فيتعاو  ٌمّلاعلا كفاصوأ قى َرَّضَق هع

 بالا» ممن نع قبض ةنئري هلأ ثلا نك نم

 سناتسم لازغ هيدي نيب ناكو . بهذ نم تناكو ةقلحلا هبهوو رفظ نبا هنم كلذ نسحتساف

 رطاخخ اذ تنك نإ : ني رضاحلا دحأ هل لاَقف ؛ هرجح ق هسأر لعجو « همئاوق ىوط وأ ضير دق

 ' اول اقف + ىف اتلل لاخلا "اذه ىف رصبلا حمل نم عرسأ اندشنأف حمس

 دمتماو دل طخ رما# :لازعلا ةذخ ةأرظ .تيجع

 دمالا .تناو. -نأسطا تكف كات 537 د ع ضع

 عنمع سلجملا باي ىلع ةلودسم ةكبش كانه تناكو . ناسحتسالا ىف هؤاسلجو رفظ نبا دازف

 : اهيدب لاقو رفاظ اهلمأتف ٠ هلوخد نم بابذلا

 كش (ضعب ىنكردأف اًكابش  يفينخلا اذه كبابب تأ
 كّبْشلا ُناكم راخبلا .تلقف3 .يانع .ىأز انف  تّركفو

 كديدح ىلأ ٠ نبا لثم مايو اهتايعأ هاداهتو 2 هتنيلدع رفاظ راهتشا َْق ايبس ةثداحلا هذه تناكو

 . ةقيرط حئادم هئق . هلو ابصاق

 ةفيلخلا ىلع رجح دق ناكو ٠ + نييمطافلا ريزو ىلاحلا ردب نب لضفألا ءاقل ىلإ رفاظ حمطو

 هحندم ىلإ هنم عمتسي دكي منو « هئاقل ىلإ بابسألا ذختاف « هلك ناطلسلاو كلملا هل حبصأو رمآلا

 هراوجب رفاظ نكسو »م هنارقأ ىلع همّدقو هربكأ ىتح
 ٠00م ةنانط حئادم هيف جيدي دخأو ك طاطسفلا ى

 : الئاق ريشي كلذ إو ء هل هرّذق بتار عم هلاون نم هيلع قدغي وهو

 كيعسل نذإ ىنإ هلِظ ل 0 ىلضفألا

 . ةنس ةليغ هلتق نم لضفألل رمآلا ةفيلخلا ريد ذإرفاظ نع اهلظ رسحني نأ ةداعسلا هذهل رّدَقو

 00 ا ا ا

 را



 ”؟ نع

 ىلإ ديعب نيح نم الإ هل ةحوتفم نكت مل نومأملا باوبأ نأكو « اليلق الإ هدعب عطقنا لاومأ نم
 قى ركفي ارفاظ دجن ذئنيح . هلتقي مث نومأملا رداصي نأ 019 ةنس ىفرمآلا ةفيلخلا ثبلي الو « نيح
 دّقف « ةيضاملا همايأ لاوط ايليعامسإ نوكي نأ نع الضف اعيش نكي ملو « ةفيلخلل هحئادم ميدقت

 نأكو « ايس ناكو « ىلاجلا ردب نب لضفألا ريزولا ىلع هحئنادم رصقي طاطسفلا لزن نيح هانيأر

 يقتل ايلاغ نكي ل قدا ةراي وأ ايفر نكي ل :كلاقلا لقلوب 0: هلاوعرب نحب ىحاطللا نومألا
 اذه ىتح ىليعامسإلا عيشتلاب هتلص ىلع لدي ام لضفأللو هل رفاظ حيدم ىف سيل لاح لك ىلع
 نبا ناويد ىلع بكأف ءرمآلا ةفيلخلا حدمي ىكل اعفد عفد اغنأكو ٠ لتق نومأملا نكلو . خيراتلا

 هحيدمب اهضرع ىف هجهن ىريو « ةيليعامسإلا ةديقعلا ىناعم لثمتيل هسردي ىسلدنألا ئناه

 : ةبراوم ىأ نود كلذب احرصم رمآلل هحئادم ىدحإ ىف لوقي « هيذتحيل
 و5

 دجملاو لضفلا كلذ اهلإ هاده اًحئادم ّرعملا ىف ىناه نبا ٌداجأ

 دجلاو نيوللاو ناحدمل ىوتساف ىأر اه تيأر ال كيف ىِحْدَم َداج دقو

 ىمطافلا مامإلا وأ ةفيلخلا ةعاط نأ نم ئناه نبا هددر ام ددري ةديصقلا هذه سفن ىف هارنو

 : لوقي « اهتابجاو ىدوؤي نأو اهقنتعي نأ ىليعامسإ لك ىلع « ةبجاو ةضيرف

 ودور و : #ً و 0 7 ٠ يب م م0#ر .
 دلخلا هنكسق ااعوط هبح ىلع 2<تمي نمو ماَدن هايحأ شاع نمف
 رو كلا “ 1 7 1 و ع .ه 5

 و

 دج هتاضرمو نيد 6 هترصنو ىفت هتمدخو ٠ ضرف هتعاطف

 رمآلاو . هتبحمو هتالاومو هتعاطب الإ مالسإ الو ءربكأ ظح وأ ّدَجل هتاضرم نإو « نارسخلا هتبقاع

 طبارلا لوألا لاعفلا لقعلا لثم وه ذإ « ةيرشبلا ةعيبطلا دودح قوف عفتري « هلبق ةمئألا لثم هلثم

 هذه لك رفاظ مهفي نلو . ضرألاو تاومسلا رون . ىملإلا رونلا كلذب وهو « دوجولاو هللا نيب

 : رمألا ىف الئاق زعملل هحبدم ىف اهددرب ىلا رونلا ةركف ٌئناه نبا نم

 رم و سه و سس م #12

 دمرلا اهرئاصب ىفشت هب ٌءايض نيب نم ىرولل .ىّدبت ماما

 دصقلا معنتماو سانلا لص هالولو رظان حابصلا ىيدهيام كرونو
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  تاومسلا رون هحودمم نأو امامت هدصقم كردي نأ نود ؛ئناه نبا نع كلذ لقني ارفاظ نأكو

 رهاظم مه امنإ نييمطافلا ةمثألاو ءايبنألا نأ معزت ىلا راودألا ةيرظن هنع لقن لثملابو ء« ضرألاو

 مث دمحمو ىسيعو ىسومو مهاربإو حون اهيف مظتني ىتلاو مداب ةئدابلا هتاقلحو لاعفلا لقعلل ةيرود

 ىرخأ ةحدم ىف الئاق هلك كلذ نم رهاظب رفاظ مليو ٠ نيرهاطلا ةمئألا نم هدافحأو هؤانبأو ىلع

 : رمالل

 هلرككس ارتسح .ةءاسا فن كن .اهلآلا كفي ىذلا .كنإ

 ِهليلعَت قى  حٌكاملعلا 6-00 ىذلا  ىىنعملو هللا خاض اذه

 ليخو حيو لع رْيَظ نع اَهَطُم ُةلإلا هلّمْتَِي لازام
 لولا كفو :نانع قا فافلتكح كلل ..ةدامور ةةانبتألا متفراوتو

 تاومسلا قابطأ معي ىذلا رونلا نم ىفابرلا مهثاريمب هيف اولثمت دق ءايبنألاو ةمثألا نم رمآلا ءاباف

 ليعامسإو مهاربإ لثم نم مامإ ىلإ مامإ نمو ىبن ىلإ ىن نم رونلا اذه لقني هللا لازامو « ضرألاو

 ةحفتلاو ةيهلإلا ةيانعلاب فوفحلا رهطملا رمآلا ىف لح نأ ىلإ قداصلا رفعجو ىلع لثمو هحيبذ
 .. نوكلل ربدملا لقعلا هنإو توكلملا رهوج هنإ زعملا ف لوقي ئناه نبا ناك مث نمو « ةيناروتلا

 رهاظ دنع انيأر امك فقي ناك لب « لغلغتلا اذه ةيليعامسإلا ةديقعلا ىف لغلغتي رفاظ نكي و

 نأ نم عضوملا اذه ريغ ىف هانلق ام ىنعم وهو .رمآلا ىف اهددريو زعملا ىف ”ئناه نبا لاوقأ نم
 ةلك اش ىلع مهل ةيعاد نوكي نأ مهنم دحأ لواحي ملو ةيليعامسإلا ةديقعلا نع اوفرصنا نيب رصملا

 نيرتو رمالل هحيدم ةراثيق ىلإ فيضي هدجن اننأ رفاظ دنع كلذ دكؤي امم لعلو . ئناه نباو ديؤملا
 ةقراخلا هتازجعمب ىنغتي هلعج ام . مدع لوسرلل هئاباو رمآلا ثاريم امهو « ءىناه نبا دنع امهدجن ال

 دق اوناكو « نييبيلصلل رمآلا شويج قحس نايب ىف هلايخي عاستالا مث « جارعملا ريغو جارعملا نم

 لضفألا هريزوو ةفيلخلاو « هنادلبو ماشلا روغت نم ريثكو سداقملا تيب ىلع هدهع ىف اولوتسا
 تانرح نع ىدللا ةققدو رمآالا :طاقيإ لوا ارقاظ ناكو + ةلقغ نقاد أل ةلفغ ف :ةرطتي :ةومألاو
 وزغلل مهعزف نع ربعي نييرصملل اناسل ناك امنإ كلذ ىفوهو « بيلصلا ةلمح مامأ هرايدو مالسإلا

 رمال رقاظ حتاظم»فرترلا انهو: . امري ءاضقا تنلزملا لمح لط ةانيفقلا نم ةولمأب انو. ىتللعلا
 نييمطافلا ةمئألا حدم ىف ةيليعامسإلا ئدابملا دنع فققت ال نأ هل هتحدمل احاتأ ىوبنلا ثاريملا رتوو
 ] "هان د عدلا ام ىحلطسلا رهاظلا اذه دنع الإو امامل الإ



 ؟هه

 ' نبا ىلوتو 74 ةنس رمآلا لتق نيح هنأ رفاظ سفن قمعتت مل ئدابملا هذه نأ ىلع ناث ليلدو
 سيقام انزال نا ليس هل توب ىلا ل اذلا» :لضفأالا نيب عتابا ركنا و ءلقم اكن ةقيلزللا دونغ
 ئدابملا نم ناكو .رمآلا حئادم ىف هانيأر ىذلا ىليعامسإلا ولغلا اذه نم امات اولخ ولخي احدم

 اعيضر الفط كرت لب ليقو « انبا كرتي مل رمآلا نأ فداصتو ةفيلخلا نبا ةفالخلا ىلوتي نأ ةيليعامسإلا

 ظفاحلل اعيرس ىرخأ ةعامج تبصعتو ةيبيطلا تيم ةعاج هل تبصعتو « بيطلا همسا
 راح ثلا: قم لظور. ناكل نار اقع لع .لرطما وب ةعقنلا هل :تاليعا و. «رمألا بح نبا فرغ دبع
 ةفالخلا ىف هقح نعو هنع ظفاحلل هحبدم ضعب ىف عفادي ارفاظ لعج ام « دامرلا ءارو فتخم

 : الئاق

 هلق ىف اصْنُم ةفالخلا ّقح مهدعب نم دمحم مع نبا ثرو

 اهلكش ىف ٍةفالخ سايق ىرجف | اهقح كَّمَع نبا نع تنأ تنروو

 سار بلاط ىبأ نب ىلع همع نبا ِمكِيَع لوسرلا نع اهثرو اكرمآلا نع ةفالخلا ثرو ظفاحلاف

 نع مهعفر نمو ةيسدق ناعم نم مهتم ى نويليعامسإلا هدقتعي ناك امف رفاظ حلي الو . ةمنألا

 نايب .ىف ليطي هلعجم ام لوسرلل هئاريمب ظفاحلا حدمي امعإ وهف « ةيداملا ةيرشبلا ةعيبطلا دودح

 ..ةلزقأ هكدا ىلإ ةيظافلا ةديقنلا هم ةاقسلا اهب راك نإ انف اذإ وشال العلو: هنا جعن

 اناهريتسلاو. .تانيآلا .ةخفانك ا“ ,"كدبأ“ ..قلا لاا ةححأن
. 
 د

 ظفاحلا ىف هل سيلو ءرمآلل هحيدم ىلإ سايقلاب ظفاحلل رفاظ حيدم ىف بالقنا ثدح امنأكو

 نأ نظلا ربكأو . 878 ةنس قوت ذإ « تاونس سمخ هتفالخ ةدم ىف شاع هنأ عم ناتديصق الإ

 عبرأ وحن ةدودحم ةرتف ىه امنإو « قيقدلا ىنعملاب ايليعامسإ نكي مل ارفاظ نأ ىلع لدي ام تمدق اهف
 هيف ام رهظتسي ْئناه نبا ناويد ىلإ دوعي هلعج امث « موقلا ةقيرط ىلع رمآلا حيدمل ابيف رطضا تاونس

 حيدم ىف اهنع فك مث رمآلا حيدم ىف انيح اهدّدر « اروشق هراهظتسا ُدْعَي ملو « هيف ام اضعب وأ
 ] . اوفع طقس ام الإ ظفاحلا

 : ةديرخلا هباتكب هل هتمجرت ىف ىفاهصألا داعلا لوقي هيفو اعراب ارعاش رفاظ ناك بير نودبو

 ةسالسلاو ةقرلا هجوب هرعشو ءرفاو هبدأ نأ ىلع همظن لدي ءرفاظ لضفلا نم هظحب «رفاظ»
 ١  1سمو 7 م م و ع ها 2 2

 هرعش ىورب ىدها « ايرح ئىلاللا مظن ىلإ هئازتعاب ناكو . ايرهوج ىمسل فصنا ول دادح ..رفاس



 ظ ظ "م

 ةسالسلا ىف ةياغ هرعش اقحو . « "”اًيرَج اقلفم احيصف |ظان هلايف « اًير 2”ةيداّصلا بولقلل ّىورلا
 ىتح لقألا ىلع مهدنع ظحالي ايك « نيب رصملا رعش ىف امئاد ظحالت ةماع ةرهاظ ىهو « ةبوذعلاو

 انايحأ اهنومدختسي دقو مهدنع قأت دق « ةدقعملا هتانسحمو عيدبلل نوعنصتي ال مهنأ رفاظ نمز

 : الزغتم هلوق لثم ىف ىرنام وحن ىلع ةقرلاو ةبوذعلا رفاظ دنع اناقلت امئادو . ةقاشوو ةفخ ىف نكلو

 1 رع بع نع كلا 6 ني ا ضي الإ هد
 هبلق نم امدعم معجريو ىلع  مكدالب روزي نا ٍةءورلا نما

 ىقح اهيف دعبي دقو « ةركتبم ةفيرط روص ىلإ اريثك ذفني ناكو « ةلوهسلا ىهتنم ىف ناتيب امهو

 هي ايي و ىلع هنف همد اهاتلقم ت 2 نال
- 

 هةر كل -ااضنغ 3222. فلفككت ةهلفانا“ ىف  :اهن

 هل دشننسو « هئراق عوري اقارغإ مهولا ىف قرغملا لايخلا نم ظح رفاظ دنع ناك هنأ حضاوو

 نم الو هلبق نم رعاشل عقي مل افصو لوهلا ابآو نيمرهلا ابيف فصو ةروص ىهو « ةعرابلا ةردقملا

 ] 2: لوقي «٠ هدعب

 بيجعلا لولا وبأ امهنيبو ٌرظناو نيمرهلا َةِْْ لما
 و

2 

 ولا

 ومد امهتحت ليّثلا متامو

 ناتيراع امهناك نامرهلاف « ةملاحخلا ايؤرلا هذه ىلإ لاحتسا ريبك عساو دهشمل ةزكرم ةروص ىهو
 امهو « عادولا ةعاس امهدهشي « بيقر هناكو لوه لاوبأ امهنيب نيبوبحم لكشلا ايمره ناجدوه وأ

 اموح نم حيرلاو « لينلا رهن وه اريبك اضايف اربن اهمادقأ تحت ىمهيو « اراردم عمدلا نافرذي

 نمز رصم هتفرع رعاش عربأ ناك ارفاظ نإ انلق اذإ غلابن ال انلعلو . عطقني ال اًنينأ ناتو بحتتت

 . ةيمطافلا ةلودلا

 و 1 و
 يحن اههدنع حيرلا توصو سع اهممدنع مالا ت

 )١( ةئماظلا : ةيداصلا . )١( اثيرج : ايرج .



 جرازبارتشنا
 ءارعشلا نم فئاوط

 ظ ؤ لزغلا ءارعش
 ةفطاع روصي ىذلا « لزغلا مهلغش امكرصعلا اذه لاوط رصم ءارعش لغشي مل اعوضوم لعل

 ء اهب مهمايهو ةارعلل مهبح نيروصم ءارعشلا هب ىّنْت املاط ىذلاو « ةدلاخلا ةيناسنإلا بحلا
 تناك نيح ءاقش نم هب اورعش امو لابقإلا ضعب ولو مهيلع تلبقأ نيح ةداعس نم هب اورعش امو
 ايفاص اقيحر لب ائينه ابارش مهوانت اهنأكف لبقت تناك نيح امأ . ضارعإلا ضعب ولو مهنع ضرعت
 : مهتدئفأو مهبولق عذلي ران نم اظاوش مهيلع قلت اهنأكف ضرعت تناك نيح امأو ؛ « قيحر هينادي ال
 هبح ىف دجي ام روصي « هرعاشمو هسيساحأبو هسفنبو هبلقب هلك كلذ لصتي فيك رعاشلا روصيو

 ريغ ىلإ قارفلاو ةعيطقلا ىشخي وهو الإ بحم دجوي داكي الو . محج وأ معن نمو ملأ وأ ةذل نم
 نم ةحمللاو ةراشإلا نم ىتح مرح دقل . فطعتسيو عرضيو وكشي هنإف قارفلا ثدح نإف « بام
 ع باذعلا ناولأ نم لمتحاو مالالا نم عرج اههم هدواري لظي ءاقللا ف لمألا نكلو « ديعب

 .نم هنببو اهنيب ناك ام ديعتو هيلع فطعت هتبحاص لعل همالاو هباذع ريوصت ى ديعيو ءىدبيو
 وهو « زئارغلا هيلمت ىذلا ىدسحلا بحلا نم روص كلذ فيعاضت ىف اناقلت دق اقحو . لاصو
 بولق فضغشي ىذلا رهاطلا فيفعلا ىرذعلا بحلا وه اباجعإ انمي ىدذلا امعإ « 56 قيلخ

 قلعتي ال هنأل . نوزختسي الو هنم نولجخي ال دجو ءادجو هدعب سيل دجوب مهؤلعو هباحصأ
 هدعب سيل ىذلا بحلا اذهب مهباذع مط ءىنهو ؛ ءاقللاو لاصولا مهيسحف ٠ ىدام ةينراع
 بحجلا اذه لاحتسا ءاوسو . انانحا ءىلتمي بح « فاص قن بح « راح ىوق بح هنإ « باذع
 سمنلا دلي ام ريثك هيف هّضْرَعو نييرصملا ءارعشلا دنع هبقعت ناف لمألا نم ارون وأ سأيلا نم اران
 ميىلق هيلع توطنا امو مهبح فصو ىف قداص ىنادجو لزغ نم هيلإ اوذفن ام ةصاخو « اهعتميو
 .ريهز ءاهبلاو هيبنلا نبا دنع احضاو هارخس ام « ةيابصلا رعاشم نم

 ؟ مهذب



 "< هم

 مهف « ءارعشلا بولق ىف ادبأ ئفطنت ال رانلا نم ةوذج بحلا دقوأ امنأك ناسنالا ىلإ لو

 قافشإ نود « بحلا باذع َنوُلْضَي برقلا عم ىتحو « قارفلاو دعبلا اهعم َنْوَلْصَيو اهنولْصَي امئاد

 101 نان نإ لركن لط اسر را فلها
 كليف فشارم مأ رمخ ُسوئكو 2 كيبأ فويس مأ ةْوْرَط تاك

 ٌكولهأ 2 الو ةئحار (تنأ ام رجاحم كفو َةَفَهْرَم دالجأ

 كيدا 20قف مكحلا زوجي اذكأ  ُهُاِجِن ليوطلا ٍفْيَسلا ىذ تب اي

 كيداو ما ِكاَملا ىّركلا ىداو قو  اندعوم ِكاْعَم مأ غلاتي

 كيِعاد انقلاب ىلاعخ ىتح اقراط 1 دايخ  ىنوعدي ناك دق

 ِكوْنَظ قراط يفيطب

 اهنإو « ابيبأ فيس تاكتف هبشلا أ هبشت ىتلا هتبحاص فرط تاكتف تي فيك ىردي ال وهو

 لمأب الف « اهلهأو اهيبأ ةفأر نم اديدش اسأي سئايل هنإو « ةفأر ىأ نود ممصلا ىف هبيصتل اعيمج

 اوعنم دقف « اًديدش املأ ملأيو « مالحألاو ىركلا ىف اهتيؤرو اهمئاقلب للعتيو « ءاقل وأ اهل ةيؤر ىف

 مسابلا اههجو نع هل رفست نأ « ارذح مهنم افئاخ تيبيل هنإو « ملحلا ىف هينيعب ماملإلا نم اهفيط
 . ةعوللاو نامرحلاو ملألا ىوس اهل هبح نم ىنحي ال ذإ « هباذع دشأ امو هاقشأ اهف ؛ مونلا ىف ىتح

 لقت ال ىهو « هتبحاصل هعادو روص نيح ىسأو ةعول هنم لقأ ىمطافلا زعم ا نب ممت نكي ملو

 ظ : ''لوقي « اعابتلاو ىمأ هنع

 9ر م
 ١ ل

 ورثع ولف اورسو ىركلا ٍةنيم نه كوعنم

 0 8 د هر ىف اف م ى# هل ىلا : .

 ادبكلاو ءاشحألا عطقي حربم ىساو عموم قوس بحلا قى لازام

 ما 0 1 هع لي ه6 ل را هل ف

 ادّممع دق ناكام اهلصو نم لحو انتفلا يقيرفتلاب نيبلا ىمر ىح

 ادلج الو اًريَص ىل قس مل ردصلا ىف ىوجو بوبشم وعول نم واف
 سرا رب «

 ادعص ةعوفرم  اهسافنأو ىرجت 2 مدي  ةطولخم  اهُتَربعو تلاق

 ادسجالو احور ىل كقارف ىَتبأ ال مالسلاب ىنم َىطنلا بلطت ال

 عاتليف ؛ قارفلاب بعني نيبلا اذإو ء.دبكلاو ءاشحألا هنم تتفي فيكو هبح ىف هاسأ روصي وهو

دقفيو كلاهتيو « هحناوج نيب رعتست ةعول
ردم عمدلا فرذت ىه اهب « دلجلاو ربصلا 

 ةلسرم ارا

 )١( ص (ىلع دهاز ةعبط ) ئناه نبا ناويد  . 07١ص ممن ناويد (؟) ١9١ .



 ؟ه4 )

 , مالكلا عيطتسأ دعأ ملف ٠ , مالسلاب قطنلا ىنم بلطت ال ةلئاق هل فطلتتو ؛ « ةبهتلم ةراح اسافنأ
 دسج ال دعي مل امناكل لب ٠ : اهحورو اهدسج قيطي ام قوف دهجلا نم اهفلكي قارفلا نأك رعشتو

 : 29 هلوق لثمب ارارم ناويدلا ىف هتابوب قارفلا اذه ةعول ريوصت ىلإ دوعيو . ١
"0 

 ئلضاوب دفاع ليخ . :نخح .ةازقأ َتَقعَم دقف ىف لع كيدي لمجا 2 ركل
 ةعميو ىطاشلا ىري رْخَب قيرغ - ىّمأو ةرسح -تلو موي ىنأك

 نأ هب عيطتست ةوق نم لضف اهبلق ىف دعي مل امنأك سحتو « هتابرض تلعو اهضبن عفترا دقف
 بوذيل هنإو « عاجوألاو مالآلا سفنو رعاشملا سفن اهدابي ممتو ٠ ةعورملا قارفلا ةمدص لمتحت

 هب بعلت قيرغ هنأكو « ةنحملا هذه نم هسفن ذقنيو اهذقني نأ عيطتسي الو « اهقارفل ىمأو ةرسح
 ةفيلخلا نبا ناكو اريمأ ناك هنأ نم مغرلا ىلعو . هيلإ الوصو عيطتسي الو ئطاشلا ىريوهو جاومألا
 ضعب ىف هلوق فيرط نمو « سحلا ناردأ نع عفترت ىتلا ةيقيقحلا بحلا رعاشم هدنع اناقلت زعملا
 ظ . 29 هلزغ

 شل نك اك ارح يعقل ب شيعأ ليبقتب ىلا ىحّتْسا تلق
 ريت نيتعطق هل اندشنأو ةفخب مفلا نع ريطي اقيقر الزغ هل نأ دادحلا رفاظ ةمجرت ىف ان رمو

 اهنأ نظي ىتلا ةيفاقلا هذه ىلع مظنلا ىف هتردق ىلع لديل ةيلاذ نوكت نأ راتخا وأ ةيلآذ هل ةديصقب

 : © طفلا اذه ىلع ىرجت « ةيلزغ ةديصق ىهو « ءارعشلا ىلع بعصتست
 ةذاَدَرو هعمد | ٌلباو مسام  هْذالَم محا“ يصلان ول
 هذاع ضاارملا قّدحلا نم اًدبأ نكيلف ةمالسلا ىف بغري ناك نم
 هذاذلتسا كبْلَقِب رضي ٌرَظَت هنإف روتفلاب كئعدخت ال

 هذافن بولقلا بح ىلإ مهس  ِهِفرط نِم ىذلا أشرلا اهبأ اي
 (9وُدايَت نم هيلع - لوحي ٌرمحن ةهماظن نم كيفب حولي رد
 هدالضام ظّللا كاذ نانسو ْتمّرقَت في  ٌدَقلا كاذ ةانقو

 هذال هيلع وفجي ناب ىشخا ىننإو -بوذيال -<كمسجب 2 اقفر (ه) 4 . 1 > 1 -َ 5 ٠» ُ ت6 00

 ذيبنلا عناص .: ذابنلا ( 4 ) 7382١. ص ناويدلا )١(

 ريرح نم بوث : ذاللا (6) .6١؟ ص ناويدلا (؟)
 . 7075/8 ةرهازلا موجنلاو 540/9 ناكلخ نبا (”)



 لى

 هروص ًالمتو « ةيلاذلا اهيفاوق عم تح « ةبوذعو ةقر ليست ةلكاشلا هذه ىلع ةديصقلاو

 بح ىلإ ذفنت ةيقيقح ماهس ىهو هماهس لسري ريرغلا ليمجلا ىبظلا وأ أشرلا اذهف ٠ « ةجهب سفنلا

 نم هلوح ام امأ « ةعيدبلا هتئيه ى همظن نم لءاستيو اهف ءلم اًرذ لاخمو « اهئاديوسو سولقلا

 هب دتشيو .« ةبيجعلا رمخلا هذه عنص ىذلا ذابنلا نم لءاستيو ةيقيقح رمخف قير وأ باضُر

 نانص'دنم دكتا بله ذآلو نا لءاسس و عئارلا اهئاوتساو هتبحاص ةماق ىلإ رظني وهو بجعلا

 ةموعنو ةقر اهدعب ام ةقر بوذيل هتبحاص دسج نإو . ةدئفألا ىلإ ذفانلا عطاقلا فهرملا اهظحل

 هلو . هتقاهرو هفطل ةدشل هيلع وبني هسبلت ىذلا ريرحلا وأ ذاللا ناك نظيل ىتح « هموعن اهلثامت ام

 ا""هيف هكلاهتو هبح ىف هبتاعم ىلإ باطخلا اهجوم لزغتي
 رب

 ٠ © هَ ١ ١ 0 ا سار

 هيد 2م ع رو هر هع و

 سي رو

 0 ملف فقارففلا ةاكننغ همك عدوي ] 5 .ىصم

 عّدوأ هتمالم ىف ذُّحف هيف تنأ ام ريغ ىف ىدارف

 ةرهاقلا لهأ امهب رهتشي نيذللا فطللاو ةقرلا دودح دعبأ ىلإ هفطلو ًسحلا ةقرب جومت ةعطقلاو

ةغل ىلإ نوكت ام برقأ اهظافلأ راتخي نأ دمعت هنأك لب ةبيرغ ةظفل اهيف سيلو « ميدق نم
 ةايحلا 

 قاصلا ىنادجولا لزغلل ةمدقم رفاظ دنع اهتاريظنو ىه دعت اهنإ انلق اذإ دعبن الو . ةيمويلا ةيرهافلا

 ىفك فطلتلاو ةقرلا ىهتنمب ةعطقلا ىف هبحاصل لوقي وهو . هي رصاعمو ِهيِبَنْلا نبا دنع هضرعنس ىذلا

 مو قارفلا ذنم اهءارو ىبفم دقل لب « نان اهبح كلمو « ىعمسو ىلقع ىتبوبحم تبلس دقف اباتع

 نأ ىف ةهخلا هل كتي نيح فلللا ةياغ هيلإ فطلتيو « لوقت امم نيش عمسأ الو لقعأ ال انأف . دعب

 لب فتنعي ال رقاظو ء بحلا ىف مهيمنتالب اوفنعي نأ نيبحملا ةداعو « هنع فكيوأ همول ىف رمتسي

 ] ] . قيقرادو ىف فطلتي

 لزغتي ىطايمدلا سوداق نبا دحن نأ رفاظل ني رصاعملا ءارعشلا لزغ ىف ةقرلا ةمتت نم ناك امبرو

 17 لقي ء داوسلا حبق نفق رح اها ةرث ا عاطتسا ام لكب الواحم « ءادوس ةيراخجب

 )١( ةديرخلا (؟) د موي .ءارعش مسق ) ةديرخلا ١/3717 .



 لعمل ىذه 0 +2 داؤشلا نإ

 لسبلا نشل ةركشل 1 ةريألا رحم
 لّسلسلا ليبَسلاسلا 2 2 اعو -ناك ذمه -ٌراقلاو

 5 ةرظو

1 

 ا +

2 
 نانا يبناوع اللا اذيكلا: نم ةقرلغ يطحن اطيب اهافود نر اذا : كلل نع مفاد دقف

 « نوكلا ىف قثبنملا رونلا اهوح نم هب رصبت ىذلا نويعلا داوس نم ةقولخم اهلعج لب « اهتويع ىف

 ىف هذاختاو نارطقلا وأ راقلا ركذي مك هليبقت ىلع جاجحلا بابكإو دوسألا رجحلا ركذيل هنإو

 ءارعشلل امئاد هفرعن فرظ ء سوداق نبا نم غلاب فرظ وهو . بذعلا ءاملا ةينال ردحلا معد .

 فصو ىف نوغلابي دقو « ةركتبملا ةيلايخلا روصلا نم ريثكب فرظلا اذه نودنسي اوناكو . نيب رصملا
 5 ©"ريزلا نب بلهنلل ارقتام وح ىلع ةديعب ةئلابم مههأيه
 اهاوُنم مركي دعب نم ىذلا اذ نف ١ اهانكس عضوم بلقلا ىف 'تقرحأ اذإ

 "0 اهانر رايدلا مسر ف مِّسرلا ىلع لآل الإ نّيَبلا موي ممدلا امو

 اهالحف نوصْخلا ٌدايجأ مّمَدلا ىأر امنإو عيبرلا َرهَزلا ملطأ امو

 اهانيع رئامضلا قف اع قىنيعل تمجرتو  عادولل 'انفقو الو

 اهاندبع ىراَصّتلا نايدأب ُنيدن انا ولف لكيه ف ةروص تدب

 هيلع قبت مل اذإف كنكسم هنإ اه لوقيو « هداٌؤف ىف هتبحاص اهتعلد ىتلا رانلا نم وكشي وهو

 نيبلا تعمزأ دقو « ةدقوم اران لب انوتف اهم لَم ا ماحرتساو فاطعتسا « كاوثم نوكي نيأف

 2 :هعومج راجتشالا قوضخي قلاعلا سدنلا نأ. نظيف لابقتا هي كتفو.,.ازثل هعومدب راكي وهو قارفلاو

 لكيه ىف ةروص اهنأكو هل وتل قس ةدالن انا اكس نك ( اهب هفغشو هل اهرحس نلعيو

 بذهملا دنع سحنو . حيسملا ىراصنلا دبعي ايك اهدبعي نأ كشويو « ليتارتلاو نيبارقلا اهل مّدقت

 ل له ةنحو ةةقرو :ةنايضو-اذعو يجف 3: ىرطلا :لرتلا رعت هلت

 )١( ةديرخلا (*) , 59/9 ءايدألا مجعم ١/795 ,

 ١١( 2ةداعلا ىلع : مسرلا ىلع .
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 .٠ مام ى 3

 اوزاغوا ولحس .فنع . .ةيبض مه

 ىرظان قى مهنأكو ممهتقراف
 مهلاف رايدلاو لزانملا اوكرت
 تحبصأف َرافقلا َديبلا اونطوتساو

 مهدعب ةالف ريف تدغ  نالف

 مهدعب نم لف ادجن  اورواجوا
 مهراد تءانت ذم ليل رهدلاو

 (0اوراجوا اوفصنا ىداوف ىّنمو
 راكفالا ىل' .يبيترتم اع : هذ 2

 راندوب ”لراكمب يولقتلا لإ
 رافق ىهو سنالا رايد مهنم
 7 اضم ٠ الفلا زاوجاب مهلف

 راك ذّنلاو عمدلا صيف . ناراج

 و 3 .٠ .٠

 راهن راهلا كعب لهو ىع

 دقل « هوملظ وأ هوفصنأ اهمو « اوبرغ وأ اوقرش اههمو اوراغ وأ اودجنأ اههم ادبأ مهاسني نل هنإ

 مهءارو اوكرت مهنكلو « رايدلاو لزانملا اوكرت اقحو « هحربت ال هلايخ ىف ةلئام مهروصو هوقراف

 لزانملاو رايدلا ىلإ رظنيو . مهبح ىلع ىوطملا عاتلملا هبلق هنإ ٠ مهروص هليازت ال « امظع الزنم

 ةشحوم ةيلاخ تناك رايد ىلإ ابارخ ايابي ارفق اهورداغ دقف . تازافمو تاولف اهنظيف رصمب هلوح

 ةلهملا هعومدو مهراك ذت : ناراج الإ برخلا هرفق ىف هل راج نم سيلو « اراصمأ مه تحبصأف

 مهعم اوذخأ دقف « ايجاد الظم راهنلا ادغ ىتح . هينيع ىف ايندلا تملظأ دقو « ادبأ أقرت ال ىتلا

 : "هلوق لثم نم ةفيفخ ةيلزغ تايبأ هلو . هءايضو راهنلا ىتح ءىش لك

 مكدْعب انيلع طق نهي مل
 ٌةَودْغ متلحر ذإ  اولابت مى

 بكلب ا
 8 عع كرما و

 رثو ملكدو ةأايحو

 0 ا

 انب رهدلا عّنص ءىَس ىا

 ىَدْعُأ ءادْعألا نم  انيف ساو 0 ا ٠
 ملا ©

 ادهع ْ تدوكاو

 ربقو تام لصولاف ٠ ىرصملا فرظلا ريخألا تيبلا ف حضاوو « تايبألا ىف ةحضاو ةقرلاو

 زيزعلا لصولا ةبرتب - مهروبق وا مهبرتو مهئازعاب مويلا ىتح نوي رصملا فلحي اك - فلحي بذهملاو

 . ةراحلا عومدلا نم هيلع بكس امو

 ىأ روغلا اولخد : اوراغ . ادحجن اولخد :اودجنأ )١(

 0. ةماجت

 . طسو :زوج عمج : زاوجأ (1)

 )*( ةديرخلا ١/7١9.

 ) )5ةديرخلا ١/7١5.



 0س

 ف هلام عيد نمو « ىردتكسإلا غابدلا نب ىلع ىبويألا نيدلا حالص مايأ لئاوأ ىف اناقليو

 0 ةروهشلا هتايبأ لزغلا

 سلجم ىف ةعمش كي "براي ثلاث ةبحصب انل  تيضق نو

 انل

 اهيف ىري وه لب « هتبوبحم بحي ايك هسفن بحي هنأكو بحمنا ةينانأ هتايبأ ىف روصي غابدلا نباو

 هوضولل كاوسملا ىوس اهيتْفُش لّبقيال. نأ نم هسفنل ىنمتي ام اهل ىنمتي كلذلو « هسفن لالظ

  اذإو « سلحما ءىضت ةعمش نوكي نأ الإ ثلاث امهبحصيال نأو .« بارشلل باوكألا وأ سؤكألاو

 ؤ . سجرنلا نويع نم نكتلف بيقرل نيع نم دبال ناك
 روص ىلإو ةيعيدبلا تانسحملا مادختسا ىلإ حنجي نيدلا حالص ريزو لضافلا ىضاقلا ناكو

 ىلإ نيح نم رثؤي كلذل هلعلو ةيبدألا اهتايح ىف سفنتو رصمب أشن دق ناكو « فلكتلا نم ةفاتخم

 : ؟9هلوقك بذعلا ىرصملا نيعملا نم حتمي نأو هلزغ ىف ةلوهسلا نيح

 دهاز قى اًبغار كلام بلقاي  دقار ىف اًدهاس كلام تفرَطاي
 نه <

 دحاو  مويب ىلاغلا كلصو نم  هعيمج صيخرلا , ىرمع ىرتشي نم
 و ع

 ٍدِصاقل ننيليال رخص  بلقلو  هتانَجَو تدروتف هتبتاع

 روض وهو: غلا رعب ةلخادب, لكافألا نأ ديف ذاك أل كلر قاطلا را ةلظك ب ةفلققلاو

 امنأ ريغ « لجنلاب اهتانجو تج رضتف اهبتاعو « دجاو اهب هلاو وه اهب « هنع ةبوبحملا فارصنا اهيف

 و هم و 0 6 0 ًّ ع 2 و

 مئاهلا عمد - ئعمد تكحف - ترج مئاحلا ني وا ىنينخل ىرت

 ملاعملا تاسراد اهارأ لكف اولحرت عوبروأ عولض نم لهو

 مئاسلا بويه اهنمال  َىَنيف اهتلصوف ابّصلا حير تفعض دقل

 ىلاي وه وأ عاتلملا هنينح لبخملا هرطق ىف باحسلا ىكاخجيأ ىردي ال وهف « فيرط دادرت وهو

 .747 ص ةنازخلا )١( عبط ) ىومحلل بدألا ةنازخو ١7/1 ةديرخلا ] )١(

 . 785 ص ةنارخلا (”) . 745” ص ( قالوب ةعبطم
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 مسني تجرتما ةراخلا هسافنأ نظي نأ لايخلا هب غلبيو . ةسراد لالطأ امجالكف . عولضلاوأ
 . ةحفال مئامس هتلاحاف « ابصلا

 ةلوملا بحلا ةذل قوذي ذإ « ةرات هب معنيو ةرات هب قشي دجو . فافض الو هل دودح ال دجوب جومي

 اهمو هتبوبحم هيلع تّبت اههم « اناريط حرفلا نم ريطي داك ةّمض وأ ةلبق سلتخا اذإ ىتح « ةولحلاو

 10 « نانح هلئثامي ال نانحم هلك كلذ قليل هنإ لب « هنم ترفنو هنع تدص

 هآ ملف" نع ددلخ نتحأ 11 فرح .ىلق .نيح يراخا آل
 عى هر 6 . َ 1 2 7

 - و

1 

 همعط ةوالح ىبف نم ُْلُّرَت ملا اموي نيثالث نم مويلا ىلإو

 همسخل 2 ىحورو  هنافجأ كلم  ىداقرو مهردصل  ىبلمقق نإ

 همض ريغ 2 ورسك دنع | لمع  ىلامو روتفلاب َنفجلا رِسكي

 . مألا ونح اهيلع هونح قوفيل ىتح « هتبحاصل نانح هلكف « فرظلاو ةبوذعلاب جوع تايبألاو

 لك نآكر عشيو « هف ىف اهتوالح لازتالو مايألا ترمو « ةلبق ةسلخ اهلم فطتقا تح اهب لازامو

 مادختسال ريخألا تيبلا ف منصتو . هدذهسو هداقر عاف كلمو «2 هحورو هبلق ٍ اه هنف ءىش

 اعنصت ايهيف :سحن الف « اهعضوم ىف اهعقوا كلذ عمو « ةاحنلا دنع مفلاو رسكلا ىحلطصم

 : "”هلوق نمو « عنصتلا هبشي اماالو

 قيقر 2 قيقرلا رّصّحلاك شيعلاف  قوشعملا معنأو فرشلا معنا

 قيِنْعَت هل ىيبقت نأكف |ِوعَلُ مصمم هيلع ٌُريدأ ٌرْطَع
 قيرط نيقشاعلا' ٌدودخ الإ  هلامو بيبحلا قرط دقل معنو

 "قيرطت همودقل مهتارفز امنأكف هقيرط َدودخلا اوشرف
 2: . و 0 0. 2 ري/إ وه رب هلا 5 >7

 ىونخت ميِبفر ديجو ىلاو نسفسم ةييبصخ ميم ىفاو

 )١( ةرالل قيرطلا ليهست : قيرطتلا (") .554 ص ناويدلا .

 )"<( ص ناويدلا 8١07 .
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 ةنتافلا ةيوبحما هتراز دقف « جاهتبا هدعب ام جاهتباب سحأو « ءاقل نم قوشعملا هيلع معنأ امب ناهلولا

 - « مهتارفز نيلسرم « اهيلع أطتل مهدودخم اهقيرط نوشرفيل مهنإو « نيريثك بولق تفغش ىتلا
 هقيرب بيقرلا صغو ؛ حابصلا قارشإ قرشملا اهنيبحب تفاو دقو « امل قيرطلا اهب نودهمبي .امئاكو

 : 27 هلوق هلزغ فئارط نمو . قونخم هنأك ىّتح

 2 ل 0 >2 رز رو هوي رف ريب دهر

 مجنم لك لوق ىدنع بذكف | يصرفعا خرا هل نده» ماعم
 2 # 0 و ّ

 مح © .٠ 2

 ميته داو (ىق  ربص  ةلضفك ١لزلم ثتررم الا اهسالو
 "9 ِِسْبَُم كيض هفارطأ ى قلعت 2 ٍةكارأ ودوعب الع لل نايف
 "© مِسَْم زاثآ منك ىبلقل هش ١ مسبم ملل نع صضاتعأ هب تفقو

 بّذكي هلعج امم « رُعشلا برقع نم هدخ ىلع لاس امو ردبلا اذه ةيؤرب دعس هنإ لوقي وهو
 ىف علدت امو اهتنتف نإو . ةنتافلا هتبحاص دخ ىلع هآر ذإ.ءامسلا ف برقعلا جرب نأ نيمجنملا لوق
 ىذلا اهزنم رم دقو . هئايضو هحوضو ىف حاببصلا نم عصنأ « هيمئال دنع هل ناهرب عصنأل هبلق
 تناك كارأ دوع لضفب هل نابو « ناهلولا قشاعلا داؤف ىف ربصلا نيبي داكي ال امك « نيبي داكي ال

 ىلع اهزنم ىلإو اهيلإ ىدتهاو « اهمسيم نم ءوض هفارطأب قّلعت ذإ « ءوضولا لبق هتبحاص هب كاتست
 اهمسنم راثآ مثلي لبقأو « ةلبقلا هبشي ام وأ اهفطتقي ةلبق ىف هل لمأ الو اهودشم اتوهبم فقوف هئالأل

 دقو كلام هيخأ ىلع ةريون نب مّمتم ءاكب ممتي هنأكو هيتلقمب ايكاب « رازغ عومدب ايكاب اهقيرطوأ

 لازيالوحنلا اذه ىلعو . ءاروعلا هنيع تعمد ىّتح هيكبي لازاث روعأ ناكو « هيلع هئاكب ةرثكب رهتشا

 افطل بوذي ناكو . ةجهبم ةحرفم ىرخأو ةيكبم ةلؤم بح تاظحل نيب بلقتي كلملا ءانس نبا
 نهب هلزغ ىف لاتحي وهو « نهرصب ندقف نم ضعبب « هتمجرت ىف انرشأ اك - لزغتي هلعج امب ةقرو
 : 9 هلوق لثم نم « نهب لزن ىذلا مضلا اذه نهنع عفرت ليلعتلا نسح نم ناولأ داريإ ىلع

 0 ٠ قم ٠ ا

 انام _حارجلا نم ىل ابتك  اهارظان ةفوفكم  ىىتَتَتف

 . . ةبيجلا ةلحار ديريو ريعبلا فخ فرط : مسنملا 2( ] : . 5988 ص ناويدلا )١(

 .845 ص ناويدلا (1) رغث : ميم (1)



 'اانانس ظاحلْلا لمحت ملوال ماسح َروتقلا لست مل ىتتا

 نانسألا يلو شفا همر فاقع. جالا كمت قتلا 2 مَ

 انالف نياعُت ملذإ انالف شل عت ملف ىلع اهقشع َْنرَصَق

 انادرملا مهيحتلم ىلع 0 اتختف لاجرلا رصبت مو ال

 اناكملا ىطخاو اهنيع نم ناس .نإلا َلحتراو َىاوَه نم 'تيمع
5 

 8م 8 ه

 اناسنإ ال  ىريغ 2ىمست نا  '"تفاخف  اهيلع فقرغ تملع

 اهدنع نمأ ذإ « ةطبغلاو اضرلا نم ليلق ريغب ةجوزمم ةننف ىهو « اهنسحم هتنتف اهيلإ نلعي وهو

 نينيعلا ةراكبب اهفصيو « ظاحللا نانسو روتفلا ماسح هبحصي وأ « هبلق اهينيع ماهس ىمصت نا

 مل ذإ بحلاب هدرفتل اناو. اننع لخكلا زم مف مل ءرصبلا ءارذع اهنإ ٠ نافجألا ةراهطو

 باحصأ نيب قرفلا فرعت ال ذإ « نابشو بيش ىف ةركفم ريغ اهايند وهف ٠ هاوس رصبت منور

 ببسي اهرصب تدقف اهنإ لوقي نأ اهيلع فطعلاو قافشإلاو ةمحرلا هب غلبتو . نادرملاو ىحللا

 . اهنيع ناسنإ نم ىتح اهيلع هتريغ تفرع امنأكو « اهنم نيعلا ناسنإ ناكم الخ كلذبو « هبح
 ةميرو ةقرو: كللملا كاس نبأ نمتلك كلذ كو مارس ناس اه نوكر ألا قط م ان هلل

 نوزاتمب نيذلا نيبسانلا برعلا ءارعش نم ةورذلا ىف دعي قحن وهو . نانح هدعب ام نانحو فطعو

 .ريواصتلاو ىناعملا ةعورو روعشلا ةفاهرو سحلا ةقدب

 مها نم ناكو « كلملا ءانس 5 دعب ناسل لك ىلع عيدبلا ىنادجولا لزغلا اذه رجفتيو

 نم ةيفوصلا نإف « ةيبويألا ةلودلا نمز ذدنم عاشو عاذ ىذلا قوصلا رعشلا هراهدزا ىف بابسألا

 لزغ ىف ةعساولا هؤادصأ كلذل ناكو اعاتلم ادخو هيف اوعاذأ ضرافلا نباو .ىنازيكلا نبا لاثمأ

 مهبح نوروصي اوذخأو : ةرجحتملا ةدماحلا ةليخألا نمو عيدبلا فادصأ نم اوكفناف « ءارعشلا

 نم هيف نولطصي امو فطاوعلاو رعاشملا نم مهمولق ىف ريثي امو ةبابصلاو حا نو امو

 ضعب ى رواش نب نسحلا لوق كلذ نم « ضارعإالا باذعو قارفلا مالا : مالآلاو باذعلا

 ظ : "”هلزغ
 0 رق

 ىعمدأ نم اهدوقع تيملقت اررد ىعدوم ديج نيبلا موي تدلق

 . نيعلا . عدصلا ليامم نيعلا رخؤم : ظاحللا- مى

 . 755/١ تايفولا تاوف (*) ى لحكلا هب عضويام وهو دورملا وأ لحكملا : ليملا (؟)



 "ا

 ىعم ىربصالو ىِدَلَجالِو ىبق دجأ ملف ىلمملا ىداح مهب ادحو

 ىعمطت ال اَقَبلا ىفف ةايحلا ّبيط مهقارف موي تقراف دق سفناب
 ع .ىلألا ىبابحأ دوعيو -عّرجألا انلمَش 3 تابيه

 ىلَضأ ىف ىسألا را تسّرضتو مكفاف موي ّريصلا تسع دقق
  ىمْدم نم ئقبام قرفتلا حزن 2 قدوع نم مكل لهف نيحزاناب
 ىعجوت طرفو قوش نم تكلل اوعجرتو رايدلل اودوعت حل ول

 ىلا ةنحخا هذه ا درع نجح هناي ارعاش قارفلاو نيبلا موي ىكبي تايبألا وأ ف رواش باو

 لمأ كانه دعي ملو , مهلمش قرفت دقل « هيلع ىضقت نأ كشوت ىتلا لب « هدلجتو هربص ايف هناخ
 ةظقيلا ف مههوجو ةعلط هومرح دقو مهفلحتسيو . هداؤف ىوهمو هبابحأ ءاقل : عرجألاب ءاقل ىف
 مهل ةدوع ىنمتيو . هردص ىف ةمرطضملا بحلا ران نم ففخي هلعل « مانملا ىف مهفيط هومرحي ال نأ

 ] . هباصوأو ببتلملا بحلا نم هعاجوأ هنع ٌدرتو هحور هيلإ درت ةعجر وأ
 هنع لوقيو 5837 ةنس ةرهاقلاب قوتملاو 5717 ةنس دولوملا ّىجورسلا '7نيدلا قتب قتلنو

 هماجسنا ةقرل نونغملا ىمارغلا هرعشب ىَّتغي ناكو لايجلا بحب امرغم هتفعو هدهز عم ناك : نايحوبأ
 : هلزغ نمو « هظافلأ ةبوذعو

 هنفذ دق ام نارجحلا نم ىفكي  ُهَتقَو اذهف ىل كلصوب نأ

 هتقشع نيح سانلا لك ةتولسو هريغ نع هّحِب تلغش نم اب
 4 9 وو هر 1 سا

 هلقتعأ امو ىدي“ ُكْلِمم ىِدْبَع مهلا لق ىتع كولأس نإ هللا
 نقوش ىذلا انأو اذب ىردأ 0 7 كيلا ب ليقوأ

 ورع ع قر هاو : مهو

 هتقحل ٌداَقَّرلا ىننكمي ناكول ةرسح يلع ىيلق فو ىضف

 بئادلا هلاغشناو هبح ىف باذعلاو نارجهلا لوط دعب لصولاب هيلع معني نأ هبوبحم عرضتي وهو
 ء قوشلا م جعاول وكشيو « هتيرح هيلإ درت نلو هدي كلمو هدبع هنإ هل ًاللذتم لوقيو « هقشعب

 ت07 1000 ب م م و سس سس سمسم تع 1

 ص ( قالوب عبط ) ىومحلل بدألا ةنازخو ١ . لمرلل ةلكاشملا ةنوزحلا تاذ ضرألا : عرجألا 2(
 0 ْ . 82 تايفولا تاوف هرعشو ىجورسلا ةمجرت ف رظنا )١"(
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 وهو « هنيع نم مونلا رق ىتح هنم ققحتي وأ هققحي دكي ملو مانملا ىف هفيط ىأر ذإ هسفنل ىسأيو

 لاط ول وأ « همانم ىف هتيؤر هل تداعول ىنمتي امنإو « هنم هسأل « نيجحمنا ةداعك ءاقل ىنمتي ال

 هذه ىلع هتنازخ ىف ىومحلا ةجح نبا قلعيو . هبح َةّلُغ هنم ىفشي ىتح اليلق هداقر لاطو هملح
 تاثفنلا هذه نم بولقلا ىلإ لصوأب اهمتئازع تقدص اذإ رحسلا تاثفن امو : هلوقب تايبألا

 : هلزغ نمو .« تافشرلا هذه ةبوذع ليبقتلا ةوالح عم بئابن'.ا رغث فالسل الو

 وو 0

 هبابقو همالعأ تدب  ىتح  ىّرُسلا ىف دهّْجَب هاتأو ىّمِحلا دّصق

 هباخحصأ ىَدّتلاو فرعي دوجلاب الزنم ةّيرماعلا ليلل ىأرو
 هباجح عينا وهف هلوح نم  انّقلاو مراوّصلا ضيب تعرشأ دق

 هناك“ :نويغلا ”ةفراط + فاذتف هلهأ نم ةلالج هامح  ىلعو

 ل ديلا يل + ينل ل يل
 « هبح ىناغأب ديبلا ألم ىذلا سيق اهقشاعو اهنونحم هنأكو ةيرماعلا ىليلب هتبحاصل زمري وهو

 هبابقو اهيح مالعأ تدب ىّتح ةلصتملا ىلايللا ريسلا وأ ىرسلا ىف بأدي ناز ام هنإ لوقيو

 ةبيهو .لالحي رعشو ةعرشم حامرلاو فويسلا اهتيؤر نود نم دجو دقل لوهللابو ؛ همايخ وأ

 باتعألا نيلبقم مهرودص ىلإ ىرثلا نومضي قاشعلا نم ةرثك ىأر كانهو « لالجو ةبيه امهلئامب آل

 سربيب بتاك ناهتل نب نيدلا رخف ىجورسلا رصاعي ناكو . باجحلا عفري نأ ىف اسئاي المأ نيلمآ

 ] : ©9هلوق لثم ةقيقر تايلزغهلو : نووالقو
 ى 7

 مكحتملا ىوحلا لعف مب ضار مرغم كب ىننف تئش فيك
 ملكتت ىوهلاب حناوجلاف كب 2 ىتبابص ةاشولا نع ُتمتك نأو
 2 20 َ هع َ 5 . رم 0 2

 ميحم داوؤفلا قف اوه نم قاتشا ىننا ملعاو ىوها نم  قاتشا

 و 5 # ميس "هر

 مح ادغ ادجو ىكب اذإو الل دت بحا نع دعب نمأي

 مرضتت هب ران نم  راذحف  هتقرحأ ىذلا َبلقلا كّنكسأ

 لب ةاشولا نع هبح ىخيل هنإو « ضارعإو لابقإ نم عنصت ام لكب هتبحاص نم ضار وهو

 بتكلا راد عبط ) ىدرب ىرغت نبال قاصلا لبنملا (21١0

 3١١194/١. ( ةيرصملا
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 ف ةميخم ىه اهيب « اهءاقل دويو هتبحاص قاتشي نأ بجعيو « هنلعتو هب قطنت هحناوج اب همتكي

 اذه نم اهرذحبو . مستبت ام ناعرس ادجو ىكب نإ ىتحو « للدتلا ىف نعمت' اهنإو . هحربت ال هداؤق

 ةمرطضم هيف بحلا ران لازتالو « هتقرحأ ىذلا هبلق اهيكسأ دقف . بعللا نم هيف ىوطي امو لالدلا .
 ظ : ©""هلوق لثم نم ريثك ىفادجو لزغ ةتابن نبالو . ةعلدتم

 "9مل ىف رغثلاك ٍرَحَّس ىف ٌرجفلا»و | ِسّلْخُم ءاعْرَجلا ىلع نفيطب ًالهأ
 . وسمملا فك نم تطقنم ةلكشك دما .قرغلا قفألا ىف ممجنلاو

2 

 سرعلا ةليل هيف ىلايللا لك نمز نم ءاعّرجلا نمز اذّيحاي
 ردو ل .سفللا ولولا لا دبل -تزربول ةافيه عم شيعلا اًذّبحو

 سرح ا ةبا احلا كاذ رونو اعمتلم ضيبلا عاعشب -ٍةسورحم
 رق قس

 سركفم راثا ىف ٍةديرّطلا ىعس ٍيبجع نمو ىىلق اهظحل ارو ىعسي

 سرَحلاب هينيع ىمع ىىّنَ ناك ول اهنساحم ىأرم ىلع َلوذعلا تيل

 قافآلا ىف جلتبي رجفلاو ليللا رخاوأل اسالتخا هملح ىف هآر ىذلا فيطلاب هتحرف روصي وهو

 فك نم ةلعش طوقس اردحنم ىبرغلا قفألا ف طقسي مجنلاو « هافشلا سعل ىف رغتلا جلبت ةملظمل
 ىتلا هتبيبح ىلإ اينار شيعي وهو « سرعلا ىللايل حرف ةخرفملا ءاعرجلا ىلايل ىركذ هدواعتو . سبتقم

 ةعّنمم اهنإ لوقيو ٠ هئاليخو هناسيم نم ضغل' نصغلا اهآر ولو هوهز نم ضل ردبلا اهآرول
 ىعسي نأ بجعيو « قافآلا ىف اههجو هُّقِشُي ىذلا رونلا اذه اهتسارح ةيأو « ةرتاب فويسب ةسورح

 لوذعلا ىنيع لاحأ اهءايض نإ لوقيو « اهسرتفم ءارو ديصلا ةديرط ىعس اهظحلا ءارو هبلق
 ىأ ب كدا « هناسل داقعناو هسرحن كلذ ىث ول ىمتيو ٠ اهرصبب ال وهف « نيءاوشع

 . ديعب نموأ بيرق نم ثيدح

 ةبلح باتك بحاص نسح نب دمحم نيدلا سمش 0 ىجاونلا لزغلا نم نورثكي اوناك نمو

 م85 ةنس قوت . ىرجهلا عساتلا نرقلا ةارغش رك ا لت مهباداو ءامدتلاو رمخلا ىف تيكلا

 ىاكوشلل علاطلا ردبلاو 197/17 ةرهازلا موجنلاو 17 000 لح 07 موجنلا )١(
 راد عبط ) روهزلا عئادب نم رشنت مل تاحفصو 0١ داوس : سعللا .نزخلا وأ عرجألا : ءاعرجلا (؟)
 نم ةطوطخم. ةيرصملا بتكلا رادبو . 77١ ص ( فراعملا ٠  ةفشلا

 . « لاجزألاو تاحشوملا ىف لآللا دوقع ه هبتك نمو . هناويد ' ىواخسلل عماللا هوضلا هرعشو ىجاونلا ىف رظنا 2



 "أ

 : هلوق هلزغ نمو , ةرجهلل

 9 ظ نافوط ىمعمدأ هب تلاس نإو هيلإ ايَعْساف ةّرع ُمْيَر اذه َىليلخ
 نافجألا كرش نم هللايف ٠ ىنافج  اهّئفَجو مالا بيط افج ىّئفجف

 ضيفي دخأ دالبلا نييناهعلا ءاول لظأ اذإ ىح عاتلملا ىلادجولا لزغلا اذه لثم ةءارق ف ىضمتو

 هجيرخ هلثمو « ةملكب هصخنسو « ليسعلا ىلع نيدلا رون دنع ةصاخو سوفنلاو بولقلا ىف هنيعم

 : هلزغ ضعب ىف لوقي ىذلا « ىليصألا ©)ىحي هذيملتو

 0 ّ ها

 ا""ىناشو نسحلاب نم ناحبس :لوقي «نناشلاو فصول ليمج | مهجوي ادب
 وه ري 1 2 2و . ِ ّ ع2

 باردغب ىهقست  اهقشاع عمد نم ةرهزم ءانغ ةضور هناك
 4 م َّةء 2 0 2 سه ا * 2 ٠ ع 0

 نابلا ىلع اوجش ىوحلا ثيب لك ادغف ىمحلا فرو هبح ىف تببشا

 « ناوحقألاب رغثلا ءارعشلا هبشي سيلأ « ةضور اهنأك ىتح لاهلاب اههجو نيز هنأش لج هللاف
 قاشعلا عومد نم قست ةضور هناك اههجو لعج كلذل « سجرغالاب نيعلاو قيقشلاو درولاب دخلاو

 هثبي وهو نابلا ناصغأ ىلع اوجش هاوج ثيب هماحو ىمنحلا قروف هلايخ لمحتسي ىضمو « ناردغب

 هذاتسأ لزغك هلزغو « ىلرغملا "”ضسوي ليصألا دي ىلع جرختو . نابلا ةماق ىكاحت اهتماق نم ىلع

 ] ] ظ : هلوق لثم نم ةبوذع ليسي
 ادودق حامرلا مث اًرئافُض مم  الظلا مث اًمسابم َحابصلا اولعج ب

 انسب ”ةلافلاب. اةقرفا .ردلاو» :ةامطاقه دوهتلاو» .1ذهخ ذرقلاو

 ادوجسو عكر تحضأف تقاف مهدودق نأ نابلا نوصغ تأرو

 ىبرغملا نأكو . روهشم اهتماقتساو مهرومضل نابلا نوصغو حامرلاب ناسحلا دودق هيبشتو

 لاجو قيسوملا ةقاشر ىف ةلئانم ةسردم نيبناثعلا نمز لزغلا ىف نونؤوكي ليسعلاو ليصألاو

 : ىواكدإلا هللا دبعلو . مهمايأ فو مهدعب لزغلا ىف معي ذخأ دق فلكتلا ناك نإو « ةغايصلا

 امو 75/٠ ابلألا ةناحير ىبوخملا فسوي ىف عجار (") ١ ةفالسو 58/9 ابلألا ةناحير ىليصألا ىبحي ىف عجار )١(

 . 801/4 .رثألا ةصالخو اهدعب . 480/4 رثألا ةصالخو ©4١ ص موصعم نبال رصعلا

 . ىتيز : ىلاشو (")
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 0 ىذب يفشخ ىلإ اًدجو َنآلم 2مرطضم ران نم اجسْنم لمناو
 مدل ٠ حلا حيشتم ( ليللاب | ظن -(يسعان سينأ روفن ىَبظ

 م

 حب ٌرعلاب هِي لذأ ناو

 مرض اذ قاروألا َلباذ ىّتنا الإ
 هه 0 00 "0

 مدعلا جاد ىلي ضيمَو هل ٍةمظاكب مسبش إو
 .مّقَسلا فئدملا داوف ىف اهكتفو هتلَقم ريتفت ىوس بْيع هيفام

 رثانتو ىلاقلا مدلاب هعمد طلتخا ىتح ىكحبي لازام هنإ ىواكدإلا لوقي + ردعلا نودع : قيقعلاو

 نم ابيب اهوب لدختا وأ ملعلاو ىداولا ناكس َدُعَب ذم ةيوكسم ميد هنأكو ىداولا بناج وأ عزجلا ىف

 ٍ ىذ ءابظ نم ىلظ وأ فشخ ىلإ حربم دجوب مرعضب هؤاشحأو ىكبيل هنإو « نابلا رجش

 . ههجو نم رينم ماثلب مثتليو « هرعش نم دوسأ حاشوب حشتي سعان سينأ روفن ىظل هنإو « دجنب
 افلص هيلع هات هل لذ نإ ىتحو « هبناجم ىأن هنم برق نإو هنع ٌروزاو بضغ ايضار هيقل نإو
 الجخ هقاروأ لبذت ىتح هتماق نصغلا ىري امو « رصخلا قيقد رماض فهفهم وهو . اربكت وأ امشو
 اعاقلا قريلا ءايض نم رثكأ هلعل ءايض هلوح نم نوكلا ءىضتل هتماستبا نإو . ةبهتلم ةعول عاتليو
 هماهس نم لسري امبو هب ءارعشلا ىَّنعت املاط ىذلا هينيع روتف ديحولا هبيع لعجبو . ةيجادلا ىلايللا ىف
 ةغلابم نم ريوصتلا اذه لخادي ام حضاوو . اكتف مهب كتفتو . بحلاب ىضرملا ةدئفأ ىمصت ىتلا

 ىف جلتخا ام اوروص نيذلا ىنادجولا لزغلا ا دنع فق نأ انب ىرحو . ديدش فلكتو

 ] . ةضمم تاعولو جي دو نم 00 مهولق ايابخ

 امل ىأت برقأ تا بضغي را نإ

 هتماق نصغلل تدبيام يفهمهم
- 

0 

 قريام

 هيينلا (1) نبا

 ةنس ىلاوح رصمب دلو « هيبنلا نبا مساب فورعملا فسوي نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ لامكلا وه
 فلتخي ذخأ مث « هتادل ةداع ىلع راعشألا ضعبو ميركلا نآرقلا هيف ظفح ٍباّتك ىلإ فلتخاو 5

 ناكلخ نبا هرعشو هتمجرتو هيبنلا نبا ىف رظنا )١(
 7147/5 ةرهازلا موجنلاو ١47/7 .تايفولا تاوفو ممم(

 ةمدقمو مه/4 بهنلا تارذشو ١ ةرضاحملا نسحو
 كو هبترو هعمج ذأ ناويدلل ىركف هللا دع

 عبطو . ىضاملا نرقلا ىف رجح عبط عبطو اعيدب اقيفحت
 (ركفلا راد رشن ) دعسألا دمحم رمع قيقحتب اثيدح ناويدلا



 ا

 حالص نيواودب قاحتلالا ىلإ انرو « ةيرعشلا هتكلم تحتفتو « ءابدألاو ءاملعلا تاقلح ىلإ

 ةفلتخم حئادم هناويد و « هرصع ىف ءابدألا ىعار لضافلا ىضاقلا غيلبلا بتاكلا هريزوو نيدلا

 تايلك هل هحنادم ىدحإ تايبأ عيمج نمض ةينايبلا هتردق ىلع حضاولا ليلدلا همامأ عيشلو عدلا

 : اهعلطم ىف هلوقب هيفاوق ىف اهل اسبتقم لمزملا ةروس نس
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 اليترت مكّركذ تلّثر مث  اليلق الإ ٍدودّصلا لي تف

 اليمج  اًرجه  ٌداقرلا ترجهو لّصو |حبقأ داهسلا تلصوو

 مل اضيأو نيدلا حالص نيواود ىف نييعي ملف : ةديصقلاب ْمَجْعَن ا اول

 مدقي هانيار ه45 ةنس لداعلا ناطلسلا رصم نوئش ىلو اذإ ىتح «زيزعلا هنبا نيواود ىف نيعب

 فرشألا نيبو هنيب فئئيح تدقعنا ةقادص نأ ودبيو ركش نب ٌئىفصلا هريزو ىلإو هيلإ هحئادم

 . هيتاكهذختاو هعم هبحطصا 04/ ةنس اهلا ىلع هوبأ هالو اذإ ىتح « لداعلا ناطلسلا نب ىموم

 ناكو . ةريزحلا دالي  مظعمو نيبيصنَو نيقرافاّمو طالخ تلمشف « عستت هتكلمم وأ هترامإ تذخأو

 هعم هيبنلا نباو تارفلا ىلع اهعقومل ة ةقرلاب هتماقإ رثكأ تناكو هترامإ نادلب ىف ىسوم فرشألا لقنتي

 هذه مهأ نمو . هحئادم هل مّلقيو الإ ديع وأ برح ىف راصتنا نم ةبسانم كرتي الو « همزالب

 هاخا اهناطلس هب دعاس رارج شيحب رصم ىلإ همودق - عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ايك - تابسانملا

 نبا ىغت دقو « هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ مهلولف درو طايمد ةعقومب نييبيلصلا قحس ىف لماكلا

 : هلوق لثمب اليوط كلذب هيبنلا
 وف

 تاقيم مويلا انهو ىبسسوم تنأو ةدقوم برحلا ٌرانو ٌروُط طايمد

 تاماغ ايندلا» نيَّدلا ةحّرس نع ١> ْتَفَّشكناو هللا لوسر. ردع ”تحيللا

 تك 4 نا وكر ل سرع لت نإ ا ف

 ىق ركذيو , روطلا ىف هتزجعمو لوسرلا ىسوم ىلإ هنرقيف ٠ هحيدم ىف هما ٌلغتسي وهو

 التق نوملسملا مهعزوتو نويبيلصلا رحدنا فيكر وصيو « اوكفأ م لك تفقلت هاصع نأ ةديصقلا .

 . ىزخ هلثاعي ال ىزخم هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ داع مهنم قب نمو « اًيبَسو اًرسأو

 اهيف عتمتي ةجهتبم ةشيعم ىسوم فرشألا ىدل شيعي ناك هنأ ىلع هيبنلا نبا ناويد لديو

 مل ةءانه نم هيف ناكام عمو . 214 ةنس نيبيِصَتب هتافو ىتح برظلاو سنألا سلاحمو ضايرلاب
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 روعشلا نوكي ام ىوقأك هراعشأ فيعاضت ىف قرقرتي هنينح لظو « هل نحي لظ لب « هنطو سني
 ىف ةسدقملا ىضارألا نايدو دحأ قيقعلاب رصم نع اًيّدكم هلوقك « نيهلاولا نيبحملا ىدل قداصلا
 : عاتلملا بحلاو ةبابصلا ءارعش هب ىنغت املاط ىذلا ةرونملا ةنيدملا

 همكم "رم قيقعلاب انلزتم  هّنجش ااشحلا ركذا اقراباي .٠ أ ها ٠ ع ْ و هع سس 7 صم 2 ٠ ك هَ
 )همر اندعب رهدلا ريغ ما لضخ | عنابي وبهللا عبرمو 8 مر : . 2 ع 1 ولا . و هام

 0 ا هنهَّنِرم  قيقعلاب ىتجهمو ىنض بوذي ىمسج اذه قرب اي ساس و 5 5 1 2 .٠ 3 يعهد |

 #0 رس أ

 تيا ىرهلا. لحنا مرخملا  هنكاسو ىمحلا | ثيدح ب هس م 5
 ةكحو ةمداغ نات نإ فكف. ”ارطو مداسع + كيلا خا
 نرتقم لاصولا ربيطب تناك تفلس ىتلا انمايأل اّيَقَس
 من اًصعرتس ىرتشيب ةسح وبب فيكو انه“ مننا عيد

 ناجشألا وأ نجشلا نم هئاشحأ ىف جلتعي ام هركذأ اقرب بطاخي تايبألا لوأ ىف هيبنلا نباو
 وهللا عيرم لازيال لهو بابحألاو ناكسلا نع لءاستيو « لينلا ىداوب هنطوم نع هدعب ىلع
 وكشيو . لاخلا 'لّدبتو رايدلا هدعب رهدلا رّيغ مأ لاهخلاو ةرضنلا نم هقراف موي هب هدهعك بابشلاو

 ائيش عمسي ول اينمتم ًالوحنو اهقسو اًنض بوذي هنأ فيكو رصمب اهفلختو هءارو هتجهم نابترا قربلل
 بحملاب فيكف هيوبحمب لاصولا مدع نم نيبحما قشأ نإ لوقيو . هنكاسو ىمحلا نع هنئمطي
 جحول ىنمتيو « هل ةيضاملا ةئينحلا هلاصو مايأل ايقسلاب وعديو « هنطوب لاصولا مدع ىذلا نوتفملا
 دحاو مويب ايضار اهلك هتايح مّدقي هنإ لوقيو « هيلإ داع وأ قيقعلا سيدقت سدقملا نطولا اذه ىلإ
 مهنطوب مهتبرغ ىف نييرصملا قلعت اعئار اريوصت روصي كلذب هيبنلا نباو . هعوبر نبب هيضقي
 ] , هضاير نيبو هلالظ ىف هلين نم ةعرج ىلإ مهئمظو هيلإ مهنينح ىدمو هب مهفغشو

 ةيرصللا ةيرهاقلا حورلا هلزغ ىف لثمي هنأ حوضوب انسسحأ هيبنلا نبا ناويد ى أرقن انذخأ اذإو
 اضيأ لب « بسحف هماغنأ لاجو هاقيسوم ىف ال لظلا ةفخو ةقرلاو ةثامدلا نم اهنع فرع ام لكب
 وهف « ةيعيدبلا تانسحملا فادصأ نم باجح ىأ نود « هفطاوعو هتانادجوو هرعاشم ريوصت ىف
 نود « ماس ىنادجو ىوتسم ىلإ عفتري هلزغ لعج امم « اهتعيبط ىلع هسفن كرتي لب اهمدختسي الق

 راثآ : ةنمد غمج : نمدلا . ىدن لتبم : لضخ «(1)

 ] . رايدلا
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 ًايهو . ةيهانتم ةقر ىف اهءازإ هتفطاع روصي نأ هبسحف « ةأرملل ةيسحلا ةيداملا فاصوألا دادرت

 هتقرل 2" نملاو رصمو ماشلا فو لصوملاو ةريزحلا رايد ىف هب ىّنغتلا رثكي نأ هلزغل امبدق كلذ

 موثلك مأ ةديسلا اهم ىّنغتتو « هراعشأب نونغتي تاينغملاو نونغملا لازامو « هاقيسوم ءافصو هتقاشرو

 : هلوق كلذ نمو « اهريغو

 عصا نأ ىبعامت َداؤَفلا كلم اّيضوأ ىوحلا ًَظِفَح نإ هيدفأ

 "”ىعذاو ةّيحْلا لهج دقف اَوُلَح هيلظك بيبحلا ملَظ قذي مل نم

 اعضعضَتو ىَهَو دقف 2 َليحّتلا اب ّضلا كرادت ليمجلا ُهجولا اجأ ١

 اعجوم اًداؤف هُحناوج ْتَّمَض ميتا ةمحر كداورق ىف له

 امّرضتأوأ َىاَرْلَي ىكتشأوأ َّىَبَبَ بأ نأ ليس نم له
 نأ الإ نيلاخلا ىف هءازإ كلمب ال وهف هعيض وأ دهعلا ظفح ءاوس هحورب هبوبحم ىدفي وهو

 . بح ىعد هنأ هيلع قح الإو « اغئاس ابارش هدحيو هملظ لبقتيل هنإ لب « افغشو هبحب اقلعت دادزي

 همحرتسيو « الاقحا عيطتسي دعي ملو نهو هندب ىّتح هيف ءىش * لك نإف « هكرادتي نأ هيلإ عرضتيو

 هرهرما را ارا جورب انا أ لم هلل ب عيور ير رستم ور ظ

 : ةيلاتلا ةينغألا انمايأ ف ةينغألا هذه نع ةعورو

 رت يلا نصح را فلا وت قا
 ا

 2 : : فن سا ش ِي ه سم و

 لحمضيو بودي لدسج لو رب لك كهجو لاج كيري

 كم لى ع له < 00 ٠ ٍَ ريا. : ِ

 ها 8(. ف 0 نا 7 و 0

 ا” هيلع. فري ام ىرت هيلع  هبئاوذ تّرِشن اذإ
 ص

 اوَلَصو 2 اوهات دق مشا ليلب اًموق دخلا اص ىِدْهَي دقو

 « هب كتفت الف هيلع قب نأو اهينفج فايسأ هيلع لست ال نأ هتبحاص ىلإ لسوتي هيبنلا نباو

 الؤاضتو الالحمضأ هندب بوذي اغيب « موي لك فعاضتيو دادزي ىذلا اههجو لاجي عتمتي ىتح

 هيلع لدت ىه اهيب « اهب همايهو ال هبح قيرط نع الإ هيلإ اقيرط اموي مقسلا فرع امو . الوحنو

 )١( هقيربو رغثلا قير : ءاظلا حتفب ملظلا 2( هدبع دمحم روتكذلل ىناعنصلا ءانغلا رعش باتكر ظنا .

 رعشلا رئافض : بئاوذلا (") . 309/ ص (توييبب ىبرعلا بتاكلا راد عبط ) مناغ .
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 ةقر اقيقر ارحاس ادسجو انتاف الاج الإ رصبي ال هنإ ؟رصبي اذامو . اضارعإو الالد موي لك دادزتو
 : لوقيو .رهاب رضان لظ رعشلا نم هيلع رتبه ءاملا
 0 دق دعبل دعب ىهف مكَحَرت ع مكب نيع 0 حفسلا ىنك اساي

 ْتَحَّبَج ام دعب تلاز سمشلا ىه لبال 2 ترفن 0 نعل ةيبظل ىفُهل
 تحمل ىجدلا غبص تحمل ولو ىع -اوشو تح " نوشاولا اهبجح ٌءاضيب ها م 6 6م هسا علا َ هت 1 0 له 0

 تَحَرِجوأ ظّحللاب هبلق تجرض نإ اهقشاع ظحلا اهْيتَجَو نم صَنْقَي
 تحفص ام طق دادح ضيب برحلل 2 نافجأ ىو 66 ل نم مدا م # ْ

 ْتَحَفل َورْمَج ىف ْاتَّحفن ةكسمك اهنلجو محم ىف لاخلا ُدَوُسَأو رع رب
 « محزن ٠ نيب كلذكو « عمدلا نيعلا تّبص ىنعمب « تحفسو حفسلا ه نيب سانج ةعطقلا فو

 تيبلا ىف «اوشو و و « نوشاولا ٠ نيب اضيأو « اهعمد دفن ىنعمب نيعلا « تحزن » و مىدعب ىنعم
 « ةلازوالاو وحلا نم تببلا رخآ ىف « تحم هو هسالتخاو رصبلا حمل نم « تحن ه نيبو ثلاثلا
 يد كناناتج اهعمح :تتاساتلاو. «تحفلو تحفن ه نيب صقان سانج هب ريخألا تيبلاو
 وكشي ةعطقلا لوأ :ىف وهو « ماغنألا سايق ىف رهام قيسوم اهعناص نأل « ناذآلاو ناسللا ىلع
 هتبوحم نأك لوقيو « هانيع تفج دقل ىتح تبكسو هعومد تحفس ام ةرثك نم حفسلا ىك اسل
 ليللا ىلع ةئيضملا اهتعلطب تلطأ اهنأ ولو بورغلا ىلإ تلام سمشلا اهنأكل لب ةزفان ةيبظ ىملس

 . ادبأ لمدني ال احرج هبلقل اهحرج نم اهيتجو ىلإ رظنلاب صتقي امنأك ليختيو « اوحم هتملظ تحن
 روصتيو « نيترحاسلا اهينيع كتف نم هبيصي دق ام عم ىملس ءاقل ىنمتيو . ةفرسم ةغلابم ىهو
 نمو .رطع جيرا اهنم رشتن اف ء ةحفال ةرمحم تقلعت كسملا نم ةّنجك ىدزولا اهدحخ ىف لاخلا
 ٠ هلوق ةقرو انسح رطقي ىدذلا هلزغ

 اب يلع ةنيفش "دخلا اي هلا ىلاعت
 2 نكمأ ماقسألا د يرش اهمْنَلا دودخ
 ؟ 000 دف غلّصلا لفقب انساك ىاجم ف

 رس

 دودخلا ىلع لدسلا رعشلا لعج : غدصلا نفرز )١(
 . ةقللاك“



 "ا
 نإ

 سا للا 2 .

 نج امل ليلا مجنل قرح | نم  هاوه  ثبا

 نكسلا نزح اش نا افكنفسا ل

 نسوسلا لصحب ةفوفحا قيقشلا درول ةهبشملا اهدودخ رارمحاو هتبحاص لاهي هناتنقا نلعي وهو

 نإ ؟ اهلإ لصب نأ عيطتسي نم نكلو « مقسلا ئربي اهدودخ مثل نإ لوقيو « ىبهذلا اهرعش نم

 نم نيمأ سراح اهءارو نإف ء بحلا تارهز نم ائيش اهدودخ نم فطتقي نأ هنكمي ال ادحأ

 هقوذي امو هاوه ثييل هنإو . الوصو اهيلإ دحأ عيطتسي الف . ةقلحلاك الفق اهدودخ ىلع ىول اهرْمّش

 دعي مل ىذلا ىوحلا اذه هيلإ انلعم « هتالظ تجدو ليللا ّنَج نيح مجنلل ةحفاللا هترارح نم

 تنأو هتقرحأ لب هب تثبعف هبلق هتبوبحم نكسأ مكف « هريصمو هسفنل ىسأيو . هناتك عيطتسي

 عئارلا هلزغ نمو . هيلع

 وحلا ١ نا كي دنع ولا قيلت يقاس دان
 ىر دعب كلاصو ىنشطعأو ىمسج :.:نارحها  تينتما قفل

 ىهَحلا ّرّسلا ٍرَمْصِمِب 2 حوبي 2 ىىعمدو ىولبلا متكأ مك ىلإ

 ىلحلا نم ئجشلل ٌليوف ىمارغ ٍةيهالا وكشأ مكو

 وفا يغ يلا ساد ايضاس هولا قرامن

 "”ىنجلا ٍدْرَولل كّوْشلا منمك اهّيَتْج2َ, نع نقلا |اَبَش دوذي

 ” ضر عر نع ناح لوقا .قيعبي .ةنطفا .تكرانه 5

 اهتارجهب همسج تمقسأ اهنأ سعللا اههافش ةرمسو نتافلا اهمسبمب اهمسبمب هتبوبحم مسقُي هيبنلا نباو

 حوبي ىعمدو بحلا ىف ىتنحم متكأ مك ىلإ لوقيو « ّىر دعب أمظ نم هب هتباصأ امبو لاصولا دعب

 اهنأ بجو . ىلا نم ىجشلل ليو : م.دقلا لثملا قدصو « ىنع ةيهالل وكشأ مك ىلإو ىرسب

 نأكف ءارذع ال سمتليو «:ايبنيبام ورتو انددح اج طق اذني لزغلا بابسأ هل دمت وأ هلزاغت

 ىمرلا هانا ىف ىتشاو هثلا مهاشلزو سوقلاك اهل دبالو . ماهسلا ندر ناسوب ادع

 .مخو : ىلو 2١ . ةقشلا داوس : سعللا )١(
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 ثدحتيو . ديعب نم اهنع نلعي هجيرأو كسملا اذشك اهقيراذش نإ لوقيو « لابنلاو ماهسلاب

 . نبا مسريو « نوصملا لاجلل نيرظانلا ىلع نويعلا نم ةلولسملا حامرلاو فويسلا نع اريثك ءارعشلا
 امك نيتنتافلا اهيتتجو نع دوت حامرلا نم اهيمحي امب هتبحاص نويعف « ةعئار ةروص كلذ نم هيبنلا

 فطتقي نأ ديري نيح ىتح هنإ لوقيو « هفاطتقا وأ هئانتجال دب دتمت نيح درولا نع كوشلا دوذب

 0 *ةيقاوعلا مشو ىعرم نم نادر هل لوقت ايتحتو هروب نم انيق هيففشب الا هيي
 بلق ىف اهئافطإ ىلإ ليبس ال ىتلا ةبهتلملا ةعوللاو أمظلاو ةفهللاب جومب ىنادجو لزغ اذه لكو

 فاطتقاب لوقب ايكوأ ةرظنب ىتح بيحي الو ؛ عرضتي و لسوتيو فطعتسي امناد وهو « ناهلولا بحنلا

 رفاظ دنع عاتلملا اصلا ىنادجولا لزغلا اذه نم روص انل تءارت دقو . نتافلا هجولا ىلإ ةرظن

 ةعئارلا ةروصلا هذه ىف هيبنلا نبا دنع لماكت هنأ ريغ كلملا ءانس نباو ريبزلا نب بذهملاو دادحلا

 ىرجاحلا نأ ىف كشأ امو . ةسالسو ةبوذعو ةقر رعشلا اهيف ليسي ىتلاو ىبسحلا عاتملا نم ولحن ىتلا

 ةلملسلا هذه نم سماخلا ءزجلا ىف هنع تثدحت ىذلا ىنادجولا هلزغ ىف مهلتسا لصوملا رعاش

 اباش لازيال ىرجاحلا ناك نيح هرايد ليزن هيبنلا نبال ىنادجولا لزغلا اذه ىبرعلا بدألا خيراتل

 عاتلملا ىفادجولا هلزغ نع انثدحت ىذلا ىلصوملا ىرفعلتلا هالتو « هرمع نم ةرشع ةسماخلا وحن ىف

 نإ هتمجرت ى لاقف « تايفولا تاوف بحاص كلذ ظحالو « اضيأ هيبنلا نباب هيف ءىضتسي

 : هلوقب اهلهتسي ىتلاو هيلإ راشملا باتكلاب هتمجرت ىف ةعطق اهنم دشنأ ىتلا ىرفعلتلا ةديصق

 هلاصر 2 ميسنلا عم هنأ ذإ  ُهَلاسأ نوفحلا نم رعمد 2 ىأ

 : هيبنلا نبا ةديصقل ةاكاحمو ةضراعم اهمظن اعإ

 8 رلو

 ()هلاه نييحلا نم آر ككاو هلاه رعشلا نم هل مث | ردب

 ىه ذإ « اذه نم عسوأ هيبنلا نبال ىرفعلتلا دنع ةاكاحما لب « ىورلاو نزولا سفن نم ىهف
 ءىلملا هنومضم ىف اضيأ لب ٠ بسحف ةغئاسلا ةسلسلا هبيلاسأ ىفال عئارلا ىفادجولا هلزغل ةاكاحت

 دي نم ةراثيقلا تطقسو . حورلا ةفخو فطللاو ةثامدلاو ةقرلا عم « ببتلملا دجولاو حّربملا ىسألاب .

 اذهل اعئار ايغن هتراثيق نم جرختسي وه اذإو «ريهز ءاهبلا تبجنا دق رصم تناكو هتافوب هيبنلا نبا

 ةبابصلا هذهل ةلومأم تناك ىتلا ةورذلا هب غلبي منن وهو « ليلق اع ىرنس ام وحن ىلع ىفادجولا لزغلا

 هلاه نم : ةيناثلا هلاهو . رمقلا ةراد : ىلوألا ةلاه )١(
 . هعورو هبجعأ اذإ ءىشلا



52/4 

 نع رياطت هنإف لصوملا ىلإ هيبنلا نبا قيرط نع رياطت لق مغنلا اذه ررش ناك اذإو « ةينادجولا

 . ةفلتخم ةيبرع تائيب ىلإو ماشلا ىلإ ريهز ءاهبلا قيرطو هقيرط

 ريهز '''ءايبلا
 قارعلا ىف روهشملا دئاقلا ةرفص ىبأ نب بلهملا ىلإ هبسن ىبتني « دمحم نبريهز نيدلا ءاهبب وه

 سماخ اههّجَح ءانثأ ىف ةكم نم برقلاب ةلْخن ىداو ىف نييرصملا هيوبأل دلو ؛ ةيمأ ىنب نمز ناريإو
 ناويدلا نم ةيطخ ةخسن ىلع هفصو كلذب دهشي اح اص الجر هوبأ ناكو . 88١ ةنس ةجحلا ىذ
 ناك هنأب فراعلا ةملك نذوت دقو 7« هحور هللا سدق دمحم فراعلا » : هنأب ةب رصملا بتكلا رادب

 عضب اكسان ةكم ىف هجوزو هنبا عم ماقأ هنأ ودبيو . فوصتلاو ةيفوصلاب ةلص ىلع وأ ايفوص
 : هلوق لثمب « هتلوفط مايأ اهيف هل تايركذ ىلإ هراعشأ ضعب ىف ءاهبلا ريشي ذإ « تاونس

 7 نوجحو حطب نم هنودامو ىّنِم نم يبصحملاب ادهع ترك ذت
 ىنيرقو اب ىقفلإ اًبّصلا ناكو لزانم ثيل ىلا تناك لرانَم

 ديعصلا ةمصاع ذئنيح تناكو . صوق : ديعصلاب هتدلب ىلإ هنباو هجوزب دمحم فوراعلا داعو

 , زاجحلا ىلإ باذيعو نك اوس نم رمحألا رحبلا ف سلدنألاو برغملاو رصم نم نيرفاسملا بابو
 نقلت اهيف « هابرمو ءاهبلا أشنم ىهو « ةطشان ةيبدأو ةيملع ةضهنو ةعساو ةيراجت ةكرح اهب تناكو
 اههنيب تدقعناو « حورطم نبا هقيفرو هنالخ ىلع كلذ ءانثأ ىف فرعتو .رعشلاو بدألاو ملعل
 دق ناكو نيدلا حالص ديفح روصنملا كلملا اهب حدم ةريصق ةديصق هناويد ىفو . تاملا ىتح ةقادص
 وهو صوق نم هيلإ اهب لسرأ هنأ نظلا بلغأو 8848 ةنس ةريصق ةرتف زيزعلا هيبأ دعب رصم نوئش وئش ىلو
 . ةركبم نس ىف تحتفت ةيرعشلا هتكلم نأ ىلع لدي امم ةرشع ةعبارلا ىف لازيال

 ريكأو <08 ةنس طايمد ىلاو ىوقتلا كدْلَج اهب حدم ةديصق نم انايأ هل ناكل نيا دشنيو

 دحي : صوق هتدلب ىلاول هحدم مدقي 5017 ةنس ىف هارنو . صوق نم هيلإ اهب اضيأ لسرأ هنأ نظلا

 )١( توريب ىو ارارم ةرهاقلا ىف عبطو ناكلخ نبا هرعشو ريهز ءاببلا ةمجرت ف رظنا .

 قزارلا دبع قطصم خيشلل ريهز ءاهبلا كلذ قرظنا (1) . 0719/١ ةرضاحملا نسحو 717/1 ةرهازلا موجنلاو ا
 .9© ص : ,ريهز ءاهبلاوو . ؟1/35/8 بهذلا تارذشو 7337/1

 : حطبألاو . ىتمب راجخلا ىمر عضوم : بصحملا (9) هناويد عبط دقو . قزارلادبع قطصم خيشلا ملقب ثحب
 . اب ليج : نوجحلاو . اهيداو وهو ةكم حطبا . تاقيلعتو ةمدقم عم رملي قيقحتب 1877 ةنس جدربكب
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 لظو « هل ابتاك هذختاف ىطمللا هب بجْعأو « اهاعأ ىلع هتيالوب اهيف هثنبي ىطمللا ليعامسإ نيدلا
 ضعب ىف هل هتافاطعتسا نم ودبيو « ايهنيب رتفت ةقالعلا تذخأ مث « تاونس رشع وحن هعم لمعي
 ةرجحلا هذه نأ نيثحابلا ضعب نظيو . ةرهاقلا ىلإ هتدلب نم رجاهف هبصنم نم هلزع هنأ هراعشأ

 لماكلا ناظلسلا "ىنهم + هارن ذإ رثكأ وأ ةنسب خيراتل اذه قيس اهنأ انار:]قو 18 ةنساف تثديع ٠

 رحبلا ىلإ مهولف درط وأ طايمد نم مهدرطو نييبيلصلا ط 514 ةنس مظعلا هراصتنا ىف ىبويألا
 لواحيو « خيراتلا اذه ذنم لماكلا ناطلسلا ءانبأب هتلص معد ىف ذخأيو . هءارو امو طسوتملا

 , نيتحدم هل مدقيو 7١" ةنس ةرهاقلا ىلإ مدق نيح نملا بحاص دوعسملا كلملا هنباب لاصتالا

 ةديصق هيف ادشنم هيببليو ٠ هتمدخب هقحليو بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا هيخأ بلق ىلع فخيو

 : اهيف لوقي ةعيدب
 ِ لل . 00 2

 (1) قوعتي ال قويعلا اعد ادإو ةريمال ذردق ال نمماي ككل
 # هو و 0 ' ض 8 ٠

 قنورو نامزلا هب يتب 00 نسح هنامزل < ىدذلا كلا حلاصلا

 قرطت لبَقُي نيح اهارتاموأ ةباهم نويعلا ىهح هل تدجس
 ىحاون ىف ةيقرشلا نادلبلا ضعب مكح ىف هيبأ نع ايئان 774 ةنس ىف حبصأ نيح هعم هبحصيو

 نادلب ى هعم لقنتيو اهب نيبو ةايحلاب معني « دغر ىف حلاصلا كلملا عم ءاهبلا شاعو . تارفلا
 ىسني الو « هءاقدصأو هيف همايأ ىسني ال لظو هركذب لظ دقف « هنطوم سني مل هنأ ريغ « هترامإ

 هلاجي ىلقلاو هيداو ىلإ ةدوعلا ىلع فهلتيو « تاردحنملا تادعصملا هلك ا رموز هضايزو قدقلا هلت

 : هلوق لثم ء هيف ام لكو هينكاسبو هنسحب هينيع لاحتكاو

 و ةقم ب رب < هرم ٠ هوس م #َ 3

 ""ناته بيباشلا لاطه ثَِّعلا نم ةقربو شيرعلا نيب ايداو قس
 3 - 7 8 . : 2 ه6 1 ب 1 ١

 ناوضر (تئثش الك اهلهم كنيعل ةنج -تثئج اهشجام ااذإ دالب
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 5 ريب ب يمد 0 هس م 5 ] سما ء ْ

 م "'نايمعو موفي كسم اهءابصحو  اهبارت نا  قاوشألا ىلا لمت

 رم مو ص و ْ مس 0 ره ١ و
 ناولس رهدلا مكنع ىلام ىناب متملع 0 رصم ىك اس ايف

 و مه 2 لور اع :

 ناضحا انوي فاقحأ اذيتن اني كلا قلك رطب للا سبع

 )١( رطملا ريثك . ايرثلا ولتي ةرحنا فرط ىف مجم : قويعلا .
 ( 20صلاخلا بهذلا : نايقعلا . اهاصح : اهءابصح () : ناتهو ءرطملا ةعفد وهو بوبؤش عمج : بيياشلا ..
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 روصتيو « راردم لاطه ثيغلا نم هيقسي لظي نأ هيبرغ ىلإ هيقرش نم ىداولل وعدي وهف
 هلهأ ولسي ال وهو : اصلاخ ايهذو اكسم هءابصحو هبارتو سودرف ههبشي ال اسودرف هعيمج ىداولا
 هعومد فجن ىّتح « هدهاش ام رظني هنطوم ىلإ داعو ةفاسمللا ترصق ول ىنمتيو !ديأ مهاسني الو

 . ةعجوملا هواشحأ ادبتو « ةلهنملا

 « اهضايرو اهتطوغب ىلمتيو اهيلإ هعم لوحتيف قشمد ىلع 575 ةنس ىف حلاصلا كلملا ىلوتسيو
 ىلونج ىف كّركلا بحاص همع نبا دواد كالمأ ىلع ءاليتسالا ىف ركفي نأ حلاصلا كلملا ثبلي الو

  كركلا ىف دواد همع نبا دنع اهببسب ّلَقَتْعُيو « هل كاحت ترماؤم نأ ريغ « سلبان لزنيو ندرألا

 هيخأ نم ىلوتسيف رصم ىلإ هجتيو « هتيرح هيلإ ٌدَرُيو . هدهعل اظفاح سلبانب ريهز ءاهبلا لظيو
 ريطي داكي ءاهبلاو « ءاشنإلا ناويد ريهز ءاهبلا ىلويو ”70/ ةنس اهب مكحلا ديلاقم ىلع لداعلا ريغصلا
 « هريس نيمأو ىلعألا هراشتسم حبصيو حلاصلا كلملا دنع هتلزنم مظعتو هنطوم ىلإ هعوجرب احرف

 . هترافس ليمجو هدنع هتطاسو نسحب اًريثك اقلخ - ناكلخ نبا لوقي ابك - عفنف اليبن اًريَخ ناكو
 ربخ امهءاج كانه اهل ةلحر رخا ىفو « قشمد ىلإ حلاصلا كلملا عم لحري ناك نيح ىلإ نيح نمو

 حلاصلا كلملا ناك نأ فداصتو « اسنرف كلم عساتلا سيول ةدايقب طايمد ىلع ةيبيلصلا ةلمحلا

 لزن ىتح ةفحم ىف كانه نم لمُحو « ةصرف برقأ ىف هشيجو سيول ةلزانم ىلع مّمصف « اضيرم

 دهاجي وهو نييبيلصلا ءاقلل ٌدعتسي ىضمو 5417 ةنس مرحملا رهش ىف ةروصنملا نم برقلاب حانُطب
 نم ريهز ءاببلا لزع ليلقب هتافو ليبقو . هبر ءادن ىّبل ذإ نابعش رهش ىتح افينع اداهج ضرملا

 كلملا اهبتك دق ناك ةراشإ ىلإ تافتلالا ىف ةريضقت سس ناك كلذ نأ نوهش روما رك لوو: هيت

 : حلاصلا كلملا بضغأ امم « كركلا بحاص دواد همع نبآل السرم ناك باتك ىلع حلاصلا

 نيدلا رخف هبئان ىلإ هدنسأو هبصنم نم هافعأف « ْنَسلا ف همدقت ىلإ وهسلا كلذ عجر هنأ نظنو

 ءاهبلا ىلع كلذ رع امنأكو « هبصنم ىلإ هتداعإ حلاضلا كلملا ةافو دعب لواح هنإ لاقيو . ناقل نبا

 رصانلا ىلإ اهب لسرأ ةفلتخم حئادم هناويد ىو . هنم ىئعتسا مث ةرتف هلق : ليقو  هدلقت لبقي ملف

 هتيب مزلو « هدفر ضعبل اًراظتنا هيلإ اهب لسرأ هنأ نظلا ربكأو « قشمد ىلع ىلوتسا نيح ىبويألا

 565 ةنس هايند قراف نأ ىلإ هولُح دعب هّرمو هِدَعَر دعب شيعلا فظش اهيف فرع تاونس ىفامث وحن
 . ةرهاقلاو طاطسفلاب ثدح ءابو ىف

 : هتمجرت ىف ناكلخ نبا لوقيو « ةريبك ةميرك سفن بحاص ناك هنأ ىلع ءاهبلا رعش لديو
 مراكم نم هنع تعمس ام قوف هتيأر هب تعمتجا الف هنع هعمسأ تنكامل هب تعمتجا ول دوأ تنك
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 كاملا هافعأ ىّتح ؛ تلظ هتايح نأ ىلع لدي هنع انئيدح نم رم امو . « اياجسلا ةثامدو قالخألا
 ءىشالو نامرح اهيف سيل ةلهس ةايح « هرمع نم نيتسلاو كدر ى وهو هبصنم نم حلاصلا

 قافرلا عم سنأ سلاجمل ريثك فصو هرعش ىو « معنلا نم ليلق ريغ اهيف لب « سؤب نم
 هدي ةيرعش تالسارم هلو . ةنتافلا اهيلاحمو ةعيبطلاب هفغش ىلع اضيأ لدي ام هيفو « ءاقدصألاو

 عتمب ةحرفلا ىلإ ةوعدلاو لواعتلاو حرملاب ظتككي هرعشو . صوق ىف هبابشو هابص ند حورطم نبا
 ] : لوقي « ناسنرالا قتاع نع مومحملا حرطو ةايحلا

 موديال اذله نإ امه ْلساحلا اهسأ
 ' مومهلا ىتفت  اذك ان اًريملا ىَّفَت ام  لثم

 ٌدمتسي ناك ىذلا 'نيعملا سفن نم ىفادجو لزغ وهو « هناويد ىف ىساسألا عوضوملا وه لزغلاو
 : لوقي ناكلخخ نبا لعج امث « ةلوهسلا وحن تاوطخ وأ ةوطخ مدقتي ناك ابر لب « هيبنلا نبا هنم

 ةلوهسلا هيلع ظحالي ام لك سيلو .« عنتمملا لهسلا - لاقي امك - وهو « فيطل هلك هرعش »
 بحلاب ىّنعتي هلثم وهو . ةءوزحملاو ةريصقلا نازوألاب هيبنلا نبا نم ىتح هيف زيمتي وهف « بسحف
 ءىحب امو « ءامدقلا ديلقت نم ةيريوصت بساور اعم امهدنع دجن القو « قالطناو قفدت ىف هحيرابتو

 تانسحملا نم سانج ريغو سانج نم انايحأ ءىجي ام اضيأو « اديدج اضرع ضَرْعُي كلذ نم
 ةظوفحم ريواصت الو تانسحم سيل - لزغلا ةصاخو - رعشلاف . ةقاشرو ةفخ ىف ءىمي ةيعيدبلا
 قاوذأ ىلع ابيرغ كلذ نوكي دقو . فطاوعو تالاعفناو رعاشم وه امنإو « ةنسلألا ىلع ددرتي ام
 ريواصتلاو ةليخألا ىوس ةيبويالا ةلودلا مايأ ذنم ءارعشلا دنع قبي مم هنأ اوددر املاط نيذلا نيثحابلا
 . ناعمللاو قيربلا اهصقني فاذصأ ىلإ تلاحتسا ىتلا ةيعيدبلا تانسحملا ىوسو « ةدمجتملا

 لزغلا اذهف « هدحو ريهز ءاهبلا صئاصخ نم ةديرف ةصاخ كلذ لعجن ال نأ ىغبنيو
 قا اقرار هنتلا وب ”انيزبلا اعتيوف هج رد ناك قت ركز هان اب اضاع ناك / قاديعوللا
 هنأ ىف بيو الو . دادحللا رفاظو ريبزلا نب بذهملا دنع اهدجن ةميدق تامدقم هلو « كلملا ءانس

 ىف ىداولا دتمي ام وحن ىلعف . كلذ ىف ريبك رثأ سلّسلا بذعلا اهلين ةعيبطو ةلهسلا رصم ةعيبطل
 وحت ىلعو « تابوعص ىأ نود ةلهس هتغل دتمت هباحصأ رعشو هرعش كلذك « هيف هوتن ال الهس رصم
 نأ ايكو . هبارش اغئاس ابذع ليسي هباحصأ رعشو هرعش كلذك اقفدتم اقرقرتم لينلا ىرجم ام

 سفن « اهيف ةنوشخ ال ةفيطل ةلهس سفن ةيرصملا سفنلا كلذك ةلوهسلا ىلع ىوطني ىداولا
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 قحلا نمو . هيبنلا نباو كلملا ءانس نبا دنع هزاثآ تسكعنا امج « ةئامدلاو ةقرلاو نيللا. ىلع تعبط

 . ةفاشرو لظ ةفخو ةبوذع نم اهمسي ام لك سفنلا هذه ريوصتب غلبيل قلُخ امنأكر يهز ءاهلا نأ

 ردص ىف هيلإ انرشأ ام ريهز ءاهيلا ناسل ىلع ىفادجولا لزغلا اذه عالدنا بابسأ نم ناك امبرو

 رودتو - اركبم ظفحي هلعج امم ةيفوصلاو فوصتلاب ةلص ىلع وأ ايفوص ناك هابأ نأ نم هنع انئيدح

 . هبح ىف هلبو هسفن ىف دجولا اذه عبطناو « هحيرابتو ىهلإلا دجولاب ةئيلملا مهراعشأ - هناسل ىلع
 « هلوح نم ءارعشلا سوفن ىف هقمع امم رثكأب هقاوشأو دجولا اذه قّمعُي ةثيبلا هذهب هطالتخا لعجو

 اذه روهظل ةوقب عفد امث « اعيمج مهلزغ ىف قوصلا دجولا اذه رثأ ةماع ةفصب قيتسن انك نإو

 نمم ضرافلا نباو ىنازيكلا نبا لاثمأ نم رصم ةيفوص نأ فورعمو . قداصلا ىنادجولا لزغلا

 دمتسا ريهز ءاهبلا نأكو ؛ هل فافض ال اذجو مهراعشأ ف اوُش عضوملا 00 احب

 هرثأت .روصت تايبأ ىلع هدنع رثعن ام.اريتكو . هلزغ ىف اهررش رشن حربملا دجولا. اذه نم ةونج

 : هلزغ ضعب ف هلوقك ةيفوصلاب

 مكيف  ىداقتعا اذه متنا ةقيقحلا ىف انأ

 ًأدبم نع هيف ربعي ةيفوصلا دحأل هنإ انلقل تيبلا اذه نمل انلئُسو هل تيبلا نأ فرعن مل اننأ ولو

 : هلوق كلذ نمو . بوبحملاب بحملا داحتا : مهدنع فورعملا داحنألا

© 
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 هيلاحن ميلعلا  تنا قمل كيلإ نم أ

 تعلد ىتلا هتبحاص بطاخي امن وهو « افطعتسم اعراض ةيلعلا تاذلا بطاخي فوصتم هنأكو

 فالسألا دنع سبتلت هدئ دئاصق ضعب لعج ريهز ء ءاهبلا لزغ نم بناجلا اذهو . هداؤف ق بحلا ران

 : اهيف لوقي ىتلا ةروهشملا هتيئار كلذ نم . ضرافلا نبا دئاصقب

 رداغ قاشعلا ىف كتىاوسو  ْرِداق ناولسلا ىلع ىريغ

 ركاش هنم ٍءلاشل ًبجعاف  ٌهَلعف ركشأو وكّيشأ

 ٌرضاح يدل ُبيجحلاو ىح لق َناقَفَح اوركنلال

 رئاشبلا هيف هل تير  ُهُراَد الإ ٌبلقلا اسم

 ٌرباص نيلاخلا ىلع ىلإ مد قوشاب نط كيلا
 رفاك ليللا ْنأ ّحص نإ  دهاجم ٌرجأ كيف ىل



 كد
 فوصتملا ضرافلا نبا هرصاعم ناويد قف انيقبا ىهو ء.ريهز ءاهبلا ناويد ى ةديصقلاو

 نم مهءاج ضرافلا نبال ةديصقلا نأ نونظي ةاورلا لعج ىذلا سابتلالا نأ ىلأر فو « روهشملا

 وحن ىلع « ىنابرلا هلزرغ ىف ضرافلا نبا اريثك اهددري ىتلا روضحلاو ةبيغلا ةركف لمحت اهنأ
 . نم ريشي دقف عبارلا تيبلا لثملابو « ةركفلا ىف ناعزنملا فلتخا نإو . ثلاثلا تيبلا ف ظحالي ام
 ىو ةصقان تاسانج ىناثلاو لوألا : نيتيبلا فو . بوبحم اب داحتالا ةركف ىلإ هقباسك ىنخ فرط

 رعش نيب سابتلالا انتفلي لاح لك ىلع .رتسلا دارملاو هللاب كلرشلا ىنعمب رفكلاب ةيروت ريخألا تيبلا
 ءاهبلا رعش ق تسكعنا قوصلا دجولا نم ءادصأ نأ نم هانلق ام ىلإ ضرافلا ن نباو ريهز ءابملا

 نيدلا دحم اهب حدمب ةديصق 3 ف ةحضاو 0 ارك اذبب اهضاكعلا نا وداني مواهر

 : لوقي ذإ ىطمللا

 (هريضي ال مب ْسَّنَص اهلاب اف اهريفخ ءاقللا موي رفح اه
 اهدعأ كلم ال . نأ .تاهيريسو :  اهضيرمج .ةداكيالا :خآ ةاهتذاغا
 اهروزأ ليلب اتمات اذإ ىلعل ٠ ةانعي .ةي...تطلا# ةذبآ' "ان

 اهريِثُت عولضلا نيب اهنكلو اهران ليللا عم ٌدقوت مل ِديِغلا نم
 اهرييالا َقْبَي مل ةعّورم | َةَشاَمُح ىنم قوشلا ميرغ ىضاقب

 لخبت اذالف « هئاقل موي اهسرحي اهؤايحو اهلجخ وأ هتبحاص رْفَحَف ةقيقد ةعطقلا ف روصلاو
 . ؟ اهريسأ دويق كفت ال نأ اهتريس نمو اهضيرم دوعت ال نأ امتداع نم لهو ؟ اهريضي ال امب هيلع

 لايخلا هب عستيو . اليحنا الئاضتم احبش فيطلاك حبصأ هنإ لوقيو . فيطل لسوتو عرضت وهو
 تاركتبم نم ةفيرط ةروص ىهو . مالحألا فيعاضتو مانملا ىف اهرازو اقح افيط حبصأ ول ىنمتيف
 لوقيو . هحناوجو هعولض نيب اهداقيإب ءافتكا سانلا ةداعك اليل اهران دقوت مل امن] لوقيو . هلايخ

 اهيف سحن ال ريواصتو تاسانج ةعطقلا ىفو . ةعّرفم اهبح نم ةعؤورم حور ةيقب الإ هنم قبي مل هنإ
 ةقر ليست ةريثك دئاصقو عطق ةعطقلا هذه ءاروو . اهيناعمو تايبألا رهوج اهنأك سحن لب « فلكتب
 ةجرادلا ةيمويلا ةغللا ىف انمايأ ىّتح عيشت تاهلك نم اهعدوي امب بلقلل اهسم عم « ةبوذعو ةفخو

 ! اهلوق لثم نم

 )١( تلحم < تنس .



 <«ظغخ

 00 0 ىدلا 1 ىتفبلو ع شيعت

 ىقلا انا ىذلا ىَقْلت نين يتاح .كافاع

 اقرف كرجَه نيبو  ىَتْوُم نيب دجأ |ىلو

 ىتشأ كيف ىتم ىلإ الب سانلا مسنأ اي

 (ىّقِلَو ٌريح ' هللو)  ىنم  ناكام ناك دق

 عمو « تالكلا قاستاو سرجلا لاج عم فطللاو ةقرلاو ةطاسبلاو ةلوهسلاب ضيفت ةعطقلاو

 « ىم ناك ام ناك دق »و « ىنيع روناي »و « اقشع تم » : لثم ةيمويلا ةغللا ظافلأ نم اهلخادب ام

 .ريخألا رطشلا ىف ىنآرقلا سابتقالا نم اهلخادي ام عم اضيأو

 « ةيمويلا وأ ةلماعلا ةايحلا تاك ضعب نورهظتسي هنمز لبقو هنمز ىف نوي رصملا ءارعشلا ناكو

 « ةدئفألاو بولقلا راتوأ سمي هلزغ لعجت ةرثك ىهو . ةطرفم ةرثك اهنم رثكأو اهيف عسوت هنكلو

 : هلزغ فيرط نمو

 انما ىرجام ىوطنو )0 انفراعت  مويلا نم

 انلق الو متلق الو  َراص الو َناك الو

 ىتبسحلابف مبْسَعلا نم  ٌدَبالو ناسك .نإو

 انع متكل لبق امي مكنع | انل يليق  دقف

 اي يك .لضرللا يل حا نأ ريخلا هنو

 تارايعلاو تايلكلا هذه ابنم طقتلي تح قع دقو « ةجرادلا ةغللا نم اهلك ةعطقلاو

 باتع ةعطقلاو . .ةدئفألاو بولقلا نم لصفت لب ؛ ةيمويلا انتغل نم لصفت ال اهنأكو « ةحيصفلا

 ىتلا ةولحلا ةقرلا هذه هلزغ ىف ىرجت امنادو « ةئامدو ةقرو اًحماستو افرظو افطل ءولمم باتع هنكلو

 : هلوق لثم نم هلزغب قلعتت بولقلا لعجت ىتلاو ىفاصلا ريما لينلا ءام هبشت

 5 و هر 6. و يق َس محا ع هر 8

 له ِ .# : 00 .
 مكردق هللا "فرش وروور.لبب قوفوسشت
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 مكربص | تيطعا تنك ىتيلو  امربص | دق ا
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 مكرسل  ىداؤف نم مكلع متيأر ول
 مكرض ناك ىذلا ام مكّبحم متلصو ول

 ىلع ةلوادتملا ةيعدألا نم ىفاثلاو لوألا : نيتيبلا ىف ناءاعدلاو « ةديدش ةفخخ ةفيفخ ةعطقلاو <

 هدهجو ربصلا نم هلمتحي ام اهل اًرهظم هتبحاصل عرضتيل هنإو « ةيمويلا مهتغل ىف نييرصملا ةنسلأ
 . بحلا ىف هللذت نالعإ نم جرحتي ال وهو . نامرجلاو رجلا باذع نم هصلختو هيلع قفشت اهلعل

 : لوقي « هتبوبحم هتدابع نالعإ نم لب

 عوضخو ةلْذ هيف ناك نإو كقدابع شيف ناز اًبح ركشأس

 ٌحوشخ كلاوه ىف قالص ٌلكف َةقر ةبابّصلل ىدنعو ىّلصأ
 ا ا ةش نمل اهمدقي ليتارتو ةالص اضيأ وه لب «٠ بسحف ارعش سيل اهيف هلزغف

 نتف ىذلا بحلا اذهو هسفنل ىسأيو « نثولل نوينثولا دبعتي امك اهل دبعتي « نيدو عوشخو ةدابع

 ؤ 0 : لوقي « هتبويحم دبعي هلعج ىتح هب ثبع ىذلا لب « هب

 نثولا دبعي نم َحْيَو ةهئذيع ًُبيبَح ىل

 دشْنُي لظ دقف « ادبأ اهعجرتسي مل هنكلو , بحلا اذه بارحم نم هسفن عجرتسي نأ ديري هنأكو

 + عيدبلا يىلادجولا هلزغ ليتارت

 هاور ام كلذ ىلع ا ا لّرْعلا اذه نم 'ئشني ام حوضو قى فرعي ريهز ءاهبلا.ناكو

 ىأرو برغملا باتك ىلع هعلطأ نيح ىبسلدنألا ديعش نبا عم هل '”راوح نم هتنازخ ىف ىومحلا
 لزغلا ىف انل نإ هل لاق هنإف تاراعتسالاو تاهيبشتلا فادصأ نم لزغلا ىف نورثكي نييسلدنألا

 ناباي ٠ : هدشنأو ىرخأ ةرم هيقل مث . ىنادجولا لزغلا اذه دصقي ىمارغلا قيرطلا هامس رخآ اقيرط

 تيقس و < دشنأو اليلق ديعس نبا ركفف علطللا اذه لككت نأ ىهتش أ : هل لاقو « ,عرجألا ىداو

 تلِم له » : لوقت نأ ىمارغلا قيرطلا ىلإ برقألا نكل نسح هللا : : ءاهبلا لاقف « عمدألا َثْيَغ

 ىئادجولا لزغلا ةغلل ءاهبلا ماكحإ ىلع هوجولا ضعب نم لدي ام كلذ قو . ٠ ىعم يبرط نم

 قشمد ىو تارفلا ئطاوش ىلع ةيقرشلا رايدلا ىف هيرصاعم لعج ام وهو « هرصع ىف هيناعمو

 : هنع لوقي ذإ ناكلخ نبا كلذب دهشيو « هنووريو هناويدب نوفغشي رصمو ةرهاقلا ىفو ماشلاو

 ) )1١ص بدألا ةنازخ 3٠ .
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 هوجولا ضعب نم كلذ ىلع لدي امتو
 ةطوطخم ىلع ناويدلل هقيقحت ىف دمتعا هنأ نم ءاهبلا ناويدل رملب قرشتسملا ةعبط ىف ءاج ام

 : دلوملاو رادلا ىشمدلا لصألا ىلصوملا رعاشلا ىوالحلا نب نيدلا فرش اهبتك دروفسكأ ةبتكمب

 - لك اهف نسحأ ةديصقب هحدمو هيقل رعاشلا اذه نأ ىلع ريهز ءاهبلا ةمجرت ىف ناكلخ نبا صو
 نبال ىدرب ىرغت نبا دشناو . هل هزاجأف ناويدلا ةياور هزيحي نأ هيلإ بلط اعبطو . ناسحإلا

 0 : لوقي اهيفو ءاهبلاب هرثأت اهيف حضتي « ةقرلا ةياهن ىف ©7ةديصق ىوالحلا

 . « سانلا ىديأب دوجولا ريثك وهو هناويد ةياور ىنزاجأ »

 0 ىيع حفَس نكلو لازغ هَلَحَم ىيلق قفآ نكلو لاله
 3 5 : 8# < يعير * و هل 2

 هقتِرَح ىداوق قى  نكلو بشي مرصم نسحلا نم رمج هدخ ىلع

 . ةيبرعلا نادلبلاو رصم ىف مهدعب هعويذو هعويش لضف ريهز ءاهبلاو هيبنلا نباو

 حورطم ا

 راد صوقب ماقأو أشنو 08847 ةنس طويسأب دلو « حورطم نب ىسيع نب ىحي نيدلا لاج وه

 ىلع فّرعت اهيفو « ءابدألاو ءاملعلا تاقلح نم اهب ام ىلإ فلتخاو « كاذنيح رعشلاو بدألاو ملعلا

 عمتساو « اقيدصو ايفر هذختاف « ءاببلا هب بجعأو . تاونس رشع وحنب هربكي ناكو ريهز ءاهبلا

 نيدلا دحم صوق مكاح نّيع نيح هنأ ودبيو . هعجشي ناكف حتفتت ةيرعشلا هتكلمو هراعشأ ىلإ

  حورطم نبا هقيدص ىلإ المع دنسيل هيدل ىعس « هتمجرت ىف انب رم ايك « هلابتاك ءاهلا ىطمللا
 نيدلا دحم طخس نيح هنأ نظلا ربكأو « نيدلا دحن ةهجوم حئادم نم هناويد ىف ام كلذ ىلع لدي

 7 م لتسي نأ لواحو . هلمعا نم هافعأو حورطم نبا ىلع لثلاب طخس هبصنم نم هافعأو ءاهبلا ىلع

 : هلوقب اهلهتسا اهب هفطعتسي ةديصق كلذب دهشت ايك « هيلع هطخس هسفن

 اوفعلاو َحْفَصلا ىلثم ىىلْوَأ كلثمو ىوقتلل برقأ فعلا نإ هللا كل

 . ا ةرهازلا موجنلا 201

 ةنيدملا لف ةددعتم عضاومو نايدو مسا : قيقعلا (7)

 . دو

 ناكلخ نبا هراعشأو حورطم نبا ةمجرت ىف رظنا (*)

 ؟14107/8 بهذلا تارذشو ١١94/4 نانحلا ةارموم 5

 ةرضاحملا نسحو "9/97 ع ا/.0/5 ةرهازلا موجنلاو

 ةنس ةينيطنطسقلا قى امبدق عبط هناويدو 0١.

 . ةققحم ةرشن ىلإ ةجاح قل وهو اه 4
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 حدم ءاهبلل ةعئار ةحدم انب تّرمو « ةرهاقلا ىلإ هاجتالاو صوق كرت نم ادب ناقيدصلا دحي ملو

 ْء 5 حورطم نبا دج لابو ل1852 نصلصلا لع منال هراصتنا بقع لماكلا ناطلسلا اه

 : هلوق لثمب راصتنالا اذه اهونم لماكلا

 ناتطلاوب .كزشلا“ لهأ . لدمو2 دفيسص شيلا .نيدتا» مانا

 هجتا ايكو « اهلبق نكي مل نإ ةنسلا كلت ىف ةرهاقلا ىلإ اعم نيقيدصلا ةرجه ىلع كلذ لدي دقو

 ىلإ اهتم مدق نيح نما بحاص دوعسملا كلملا مهتمدقم فو مهحدمي لماكلا كلملا ءانبأ ىلإ ءاهبلا
 نبا جودمم ىموم فرشألا همع اضيأ حدمو « حورطم نبا هحدم كلذك 717١ ةنس ةرهاقلا

 هب تلقنت هنإ هتمجرت ىف ناكلخ نبا لوقيو . بويأ ىنب ءارمأ ىف ةفلتخم حئادم هلو « هيبنلا
 . اب لمع ىتلا تايالولاو مدخلا هذه ىه ام طبضلاب فرعن الو . تايالولاو مدخلا ىف لاوحألا

 قحتلي حورطم نبا ىرنو « بويأ نيدلا محن حلاصلا كلملاب هتلص قّنو ريهز ءاهيلا نأ انب ٌّرمو

 ىف ناك حورطم نبا نأ ناكلخ نبا.ركذيو « هيلإ هبحاص مدق نيقيدصلا ىأ ىردن الو « هتمدخب

 امهريغو ةقّرلاو اهرلا : ةيقرشلا دالبلا ىلع لماكلا كلملا هيبأل ايئان حبصأ نيح حلاصلا كلملا ةمدخ

 837 ةنس ةرهاقلاب رومألا ديلاقم ىلع حلاصلا كلملا ىلوتسا اذإ ىتح كانه هعم لظو 574 ةنس ىف

 هبرقب معني لزي لو" « ةنازخلا ىف ارظان هنيعو 74 ةنس.هيلإ همدقتسا مث ةرتف قشمد ىف هاقبتسا

 هيلع مدقو . هتلزنم تعفتراف « اهنوئش ريدي قشمد ىف هل اريزو هنيع ذإ 5847 ةنس ىتح هنم هتوظحو

 ءاليتسالل شيج عم هريسو هبصنم نم هلزعف هتافرصت ضعب هبجعت ملو 547 ةنس ىف حلاصلا كلما
 أوعمتجا مهنأو بيلصلا ةلمح نم هيلإ اومضنا نمو عساتلا سيول ةلمحب ممسو . صمح ىلع

 ةنس مرخنا رهش ىف رصم ىلإ هب داعو صمشخل رصاحملا هشيج بحسف ءرصم دصقل سربق ةريزجب

 نابعش ىف ىفوت نأ ىلإ هل ركنتم هيلع ريغتم وهو هتمدخ ىف حورطم نباو ةروصنملا ىلع هب ميخو 547

 رالي ندتصو عساتلا سيول رسأو « ةيبيلصلا ةلمحلا رمدو . ةكرعملا هاش ناروت هنبا داقو 743 ةنس

 اموزهم داعو رانيد فلآ ةئاعيرأب هسفن ىدف نأ ىلإ هسرحي حيبص ىشاوطلاو ةروصنملاب ناهقل نبا

 ل حورطم نبا نأ نظلا بلغأو . هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ ىيلصلا هشيج لولف عم اروحدم

 نضل ا 3 , اهيلإ عطقناو طاطسفلاب هراد ىلإ حلاصلا كلملا ةافو دعب داع دقف ةكرعملا رضحب

 : ةعيدبلا هتديصق هيلإ بتكف رصملا ةيناث ةلمح دع عسانل

 ريفا

 حيِصت لوف نم قْدِص لاقم - ُهَّنثج اذإ سيينَرفلل ْلَق
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 حيسملا عوسي ِداّغ للْنَق نم ىرج ام ىلع هلا كرجا
 حبر -لبطاي - رسّإلا نأ بيحن اكلم ىغتبت | ارصم ا
 (1)ميسَفلا كيرظان نع هب قاض مهد ىلإ ةرَحلا كقاسف

 حيرضلا َنْطَي كريبدت نسحب 2مهتعدوأ كباحصأ لكو
 حيرج اًريمأ وأ اليتق الل مممنم ىرتال افلأ نوسمخ
 حيرتس مكنم  ىسبيع لعل اهفاعفمسأل هلل َكلَكحْفَو

 0 ٍدصقل وأ رأث ذنحأل َةَدِوَع اورمضأ نإ ملا لقو
 حيِبص 2 ىشاوطلاو قاب ٌدْيَقلاو احلا ىلع ناقل نبا ٌراد

 فطللا عم نيملسملا نع باجأ اهف ! ِهُرَد هلل ٠ : هلوقب ةديصقلا ىلع ىدرب ىرغت نبا قّلعيو

 نأ ابذاك انظ سيول نظ دقف « مكهتلاو ةيرخسلاب ئلتمت ةديصقلاو .« بيكرتلا نسحو ةغالبلاو

 هنم رخسيو . لالغألا ىف ةيقبلا ٌرسأو هشيج نم ةرثكلا باقر رح اهنود نم اذإف لانملا ةبيرق رصم

 ٌرحُتو ىسيع .مهنم حيرتسي ىتح ةموئشملا ةوزغلا كلت لاثمأ ديعي نأ هيلإ بلطي نيح ةلتاق ةيرخس
 « قرشلا ىلإ ةرساخلا ةيبيلصلا مهتالمحب اوهجتي نأ مهل هتوعدو ابابلا نم رخسيو.. اعيمج مهماقر

 لغلا وأ ديقلا دازيالو هاه ىلع ايف تدجس ىتلا ناقل نبا راد لازتال : اكتم ارخاس هل لوقيو

 فطل عم « هيلع هيوُشَي دوفس اهنأكو ةمومسم تايلك . كراظتنا ىف حيبص كسراح لازي الو ايقاب

 . ملألا زخولا عمو هتفاهرو هتقدو ريبعتلا

 ى هارتو "6 ةنس نابعش لهتسم ف هبر ءادن ىَبل نأ ىلإ هراد امزالم حورطم نبا لظو

 قول اذا حا ' ا هبرل لاهتبالا نم رثكي هلزنمب هماقم لاوط هتايح نم نيتريخألا نيتنسلا
 : هسأر تحت ةعقر ىف نايلاتلا ناتيبلا دجو

 عبُطلا ايف كير ٌةمْحَرِو ْعَرْلا اذه توملل عرج
 0 ءىش | لك هّتِمَحَرَف هّنج  ىرولا ءبونذب ولو

 « ةيضرلا قالخألاو ةءورملاو لضفلا نيب عمج ةذيمح هلالخ تناك» : ناكلخخ نبا لوقيو
 ظفتحي ال عوبطملا هناويد نأ ودبيو . « هرثكأ ىفدشنأ ناويد هلو . ةديكأ ةّدوم هنيبو ىنيب تناكو

 )١( ديق : مهدأ .كالحلا : نيحلا .
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 الإ حلاصلا كلملا ىف هحنادم نم ائيش هيف دجن ال اننأ كلذ ىلع ةلدألا ربكأ نمو « هراعشأ عيمجم

 وأ كلم ريغ ناويدلا ىف دجن اذيب « ةنس نيرشع وحن هتمدخ ىف :لظ هنأ عم اضرع اهيف ركذ ةعوطقم
 لزْعُي نأ هيلع ّزع امنأكو « هسفن رعاشلا عينص نم ناويدلا نم هحنادم فذح ناك امبرو « ىنويأ ريمأ

 ] . حئادملا كلت فذحب هسفنل مقتناف « هبصنم نم

 ىح « صوق ىف هبابشو هابص مايأ ذنم ةيفاص ةدوم ريهز ءاهبلا نيبو هنيب تأشن هنأ افنا انب ٌرمو
 اراهزأ افطتقاو اهنم اّنَجَو « ايهتايح لاوط ةولحلا ةدوملا هذه ايهنيب تدتماو « نيوخألاك اناك

 هقيدص لثم وهو . اههنيب ةيرعش تالسارم نم امهيف امو امهاناويد كلذ حضوي امك « ةئينه ارامتوأ

 تايودبلا ابلاغ هذاخماب هدجو نع زمرلا ىلإ هنم رثكأ ليمي ناك هنأ ريغ ىنادجولا لزغلا رعش نم رثكي
 كسي ثيح « دجن ءارعش نم هبارضأو ىليل نونحم دجوب هدجو نرقي نأ ديري هنأكو « هتابوبحمن ازمر

 نم هيف ىَوُطَُي امو ىرذعلا لزغلا يدق نم هب ظتكي ىذلا قوشلاو نانحلا اذش هبحو هدجو ىف

 : هلوق ةلكاش ىلع « ةعولو ةرارح

 00 ءاغألا ف رق فويسلا اورذو ىداولا نيمي اوذخف ةمار ىه

 ؟9داسالا نم كج نعرض مكلف اهنيع نيعأ ظ تاظحل نم ٍراذحو

 ىداؤفب قثاو انأم  كانهف وداؤفب اقئاو. مكنم ناك نَم

 "”ىداف نم هلام ٌريسأ ْبلق ىّتِحلا ءاعّرَّجب ىلو ئبحاصاي
 داوَّسب اهنافجأ ةلوحشكب ةلقم اوناب موي 2 ىوم هتبلس

 داصرملاب قاّشعلا ىلع ْنْيَع تيم هاوه ىف انأ نم ىحبو

 "داعم رْيسو ا ضيب نيبام ربّجحم لاصو ىلإ ليبسلا فيك
 «دايلب 2 ساّملا هّياشتف  ضّقمع ودق ََفَهَفَهُم اوسرح

 نبب نعرصي ىناللا نيعألا تارحاس اهئابظو دحن ىف ةمارب هيف هعايتلاو هبحل زمر هنأ حضاوو

 داوسب اهئافجأ ةلوحكم ةنتاف نيع هنم هتبلس هيدفي نم الو كانه اريسأ هبلق فطخ دقو ءدسألا

 )١( حمرلا وأ ةانقلا : ةدعص . ةيدابلاب عضوم .: ةملر .

 ففثملاو « لياملا : دايملا .رتخبتملا : سايملا (8) 2020 . شحولا رقب : نيعلا (؟) :

 )( ظ . حمرلا ةنوزحلا تاذ هضرأ : ىمحلا ءاعرج

 عمج : داعصلا . فيسلادح : ةبظ عمج : ىلا 2



0" 

 فويس اهنود نمث « ةبيبحلاو ةمار رايد : رايدلا كلتب مليوأ لصي نأ عيطتسي ال دحاو ( رسا

 دايم ال هبشم حمرب لاتخنا رتخبتملا قيشرلا اهّذق سّرْحُي نأ بجعيو « ةعرشم ةلولسم حامرو

 : لوقيو . لايماوأ

 ا
 ىنتحملو ىلتحملا ظح كّيرأف ىىتكت لئالغلا ىف تءءاجو ْتَرَتَس

 نيعألا كلت يتاظحل نع كيبأ»و 2 ّىقّرلاو مئاقلا ىنْغُت اف ترو

 ند 1 للا بطن قتيلا .٠ عيراش نم عري نك نرد
 نيل  ٍةفطعل نمأت الو اًدبأ راف وفرط ظحل كئعءدخم ال

 ىَنمأَم نمي .نكراتاب يتلخا# -ايقلا بوث ىرجاهاي ىلا

 لئابح ىف عقوف هيلإ اهرصب تّدمو « اناتتفاو ابح هبلق تفغشف اهباقن اههجو نع تعفر دقل

 حصنيو . ةفهرملا فويسلا اهيمحت ةيبارعأ ةيودبل اهنإو « قرلاو مئاقلا هينغت دعت ملو اروحسم اهنيعأ
 نأ نود باصوأو مالا نم هل ناببسي اع ةنيللا دودقلا الو ةسعانلا نويعلا هعدخت ال نأ هبحاص

 : لوقي « هبح .حيرابتو هانض ةيودبلا هتحاصل وكشيو « لاصو نم ائيش قوذي

 رجاحملا | هنَهَد نم رجانب 2-سيلو رِهاس وهف اهفرط نم مكرذح اوذخ

 رتاوب ىهو َضيِبلا فويسلا دقت 2 رئاوف ىّهو ٌدوسلا نويعلا نإف
 رياخُت 2لوقعلل اّيمحلا نإف اهمالك ىف قر نم اوعدختإلو

 رئارضلا ' تارينلاو اهرئارض اهاسحلا تراغ فرطلا تارصاقلا نم

 رئافصلا هيلع ىلمُتام تبيطاف اهطْرُك َرابخأ ُلاَكْلَحلا ىهتشا اه اذإ

 « هبلق ىمصت اهرجاحم هبصت نمو « هنم ةبوصم ةمئاد ماهسلاف « هتبحاص فرط نم رّذحي وهو

 لوسعملا اهمالك ةقر نم رّذحيو « ةعطاقلا ةرتابلا فويسلا دقت ةسعانلا ةرتافلا نويعلا نإف بجعللابو

 امتانيرق نتافلا اهنسح نم راغت « ةنوصم ةفيفع اهنإ لوقيو . لوقعلاب بهذي رمخلاك وهف
 ىتح لوطت اهرعش رئافضف « ةعئار ريخألا تيبلا ىف ةروصلاو . تارينلا بكاوكلاو تاوانسحلا

 0 : هتايح ريكاوب ىف هلزغ نمو « اهطرق رابخأب هئدحت امنأكو اهاخلخ سملت
 2 مه 7 سل . 8 9 .

 قرقرتملا دقوتملا ىلع ىيهل هواهم .قرقرت ذإ | دقوت | دْخ
 5 . 6 7 1 .٠

 م

 قطنم 2 داججلل نسحلا بجعاف شسوسوتم  اهنسحل ىلحلا قوح
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 ىلل اذاهوأ  هنم  انيقل اذام -ىددي تسمل دقو تلاق ام سنا ىل

 ىقبالو لازغلا شاعال لوقتف  ةحالم لازغلا ةتحأاي 2لوقأو

 قرقوري اللتر هلريشتو لاح هنو اة ةقوق رات هنأك ةرمح جهوتملا هتبحاص دخ نإ لوقب

 هنم باجعإ الإ اهيلح ةسوسو امو , داهللا ىتح قطني اهنسح نإ لوقيو . هيلع ةفلو هب ةنتف هؤلمب ام
 ةرايسلا بكاوكلا برقأ دراطع قزتحا اك اهنسح سمشل هضرعت نم قرتحا دق هبلق وه اهو « اهب
 ؛تملسو هتيقل نيح اهنأو هتبحاص بلق ةقر ركذيو « لعتشملا راحلا اهرونل هضرعت نم سمشلل
 لازغلا شاع ال : ةلدم هل تلاق ةحالمو انسح لازغلاب اههّبش اذإ ىتح « ةقفشو افطع هل ترهظأ

 : لوقيو . الاجو اًرحسو ةنتف هنم رثكأ ىهف « قبالو

 يَألا يفويسلا َلدب اولدبتساو. انَقلا َرْمُس اوفهرأو دودقلا اوُرَ
 انأ الإ هسفنل نامألا ذأ مهّلكف ةنيةشاعلل ةيمدقتو
 اننضلا مافات ٍمسجالو اقرأ  لحتكي مل اذإ نهج ىف .ريعال
 ا قام. نانا نوصع , انلاق -- نم ةلح ىف ىنننا ال

 اني املظ  -هللوقشاعاي - 2 ىنّملظ :لاق ردبلاب هنهبَش
 نم لكو نهنويع اهفويسو نهدودق اهحامر ةكرعم ندقي نهنأك تانتافلا ءالؤه روصتي وهو

 بحلا نودب ةميق ةايحلل ىري ال وهو « نهادحإب قلعت دقف ءوه الإ نامألا نهنم بلطي هلوح
 نوصغ نأكر وصتيف « ءارضخ ةيسدنس ةلح- ىف هتبحاص ىريو . لوحنلاو مسجلا انضو هيف داهسلاو
 اههبشيو « لاجلاو ةرضنلاو نسحلا نم انل تقبأ ام : لوقت نوبحما هب ىنغت املط ىذلا نابلا رجش
 0 ا ا
 . هلزغ ضعب ىف هلوق بدألا بتك اهوادتت ىتلا ةعيدبلا هتايبأ

 3 لنييدحلاب هرب قانعلا ْ تايث انسيل

 فطللاو ةقرلا نم هيف عاشأ امو ىنادجولا حورطم نبا لزغ روصي ام تمدق ام لك ىف لعلو

 ] . لظلا ةفخو حورلا ةبودعو فرظلاو ةثامدلاو



 ىطاريقلا نيدلا 27 ناهرب
 طاريق ىلإ ةبسن :ىطاريقلاو . 77 ةنس هيبآل دلو ء ركسع نب دمحم نب هللا دبع نب ميهاربإ وه

 ناك ٠ قيزاقزلا ةنيدم نكاسم ىلإ تّمضو لاحنلا رفك مساب دعب اهف تيم ة ةيقرشلا ةظفاحمب ةدلب

 مامولا رواج تناك ةسردم ف سردو ؛ طويسأو طايمدو ةيفونملاب ءاضقلا ىلو اليلج اخيش هوبأ

 ظفحو ةرهاقلاب نيدلا ناهرب أشنو . 76٠ ةنس ىوت رهزألا عماجلاو ةسيفن ةديسلا دهشمبو ىعفاشلا
 بكأو ةيبرعلاو لوصألا ىملعو هقفلا ىف عرب نأ ىلإ ءاملعلا تاقلح ىلإ فلتخاو ميركلا نارقلا

 هتبهوم ةركبم هيف تظقيتساو . ةرهاقلاب ثّدحو سّردو « اهتمنأ نع اهذَتأو ثيدحلا بتك ىلع

 نبا ةقيرط هرعش ىف كلسو -هريغو نسح ناطلسلا ىف اهجيديو حئادملا مظني ناكف « ةيرعشلا
 فق ىومحلا هنم تارقفب ظفتحا عيدب ظيرقت هرثنو هرعش فصو ىف هلو . هلسارو هل ذملتو « ةتابن

 دعب هرصع رعاش وه » : قاصلا لبنملاب هتمجرت ىف ىدرب ىرغت نبا لوقيو . هتنازحم سابتقالا باب
 عم « هرصع ءارعش نم هي رصاعمو هتذمالت نود نم هيلإ سانلا برقأو ةتابن نب نيدلا لاج خيشلا

 نبا لوقيو . « قشرأو ىلحأو قرأ هنإف مهركذ ىلإ انل ةجاح الو ءارعشلا نم هرصاع نمب ىملع

 مهنيبو ىلارمو حئادم مهيف هلو هدالوأو ىكبسلا خيشلاب صاصتخا هل ناك» :رجح

 ظفتحاو « حئادملا ررغ ىكبسلا نيدلا جات ىف هل ١ : تارذشلا ىف داعلا نبا لوقيو « تالسارم

 نينامت وحت تقرغتسا ىطاريقلا نيبو هنيب تالسارمب « ةيعفاشلا تاقبط » هباتك ىف نيدلا جات

 ظ : اهعلطم هيبأ ىف هل ةيثرم دشنأو « ةفيحص

 نمحرلا كئالم دقو ٌلحمو نارفغلا نطوم كُّحيرض ىبسأ
 هنع ذخأو « اهيلإ لحرف « هرصع لبقو هرصع ءاملع نم نيريثك لثم ةكمب رواجي نأ ىأرو

 ةلج نم هذيمالت ضعب رجح نبا ركذيو . هناويد هنع اوورو اهيلع نيمداقلاو اهئالع نم ةعاج
 ةكم ىفو « ىكتشبلا نيدلا ردب خيشلاو قارعلا لضفلا ىلأ ظافحلا خيش لاثمأ ةرهاقلا ىف نيثّدحم

 هرعش ضعب هنع بتك دقو « هرداصم ى روك ذملا ىسافلا نيدلا تو ةريهظ نب نيدلا لاج لاثمأ

 نقلا دقعلاو 77١/5 داعلا نبال بهنلا تارذشو ىفاصلا لبملا هراعشأو دل ناهرب ةمجرت ىف رظنا )١(

 ( ةرهاقلا عبط ) ىسافلا نيدلا قتل نيمألا دلبلا خيزات ىف (ةيرصملا بتكلا راد عبط) ىدرب ىرغت نبال

 ةنس رصمب عبط نيرينلا علطم هامسأ ناويد هلو . #//7١07 ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو ١47/١١ ةرهازلا موجنلاو/+١٠

 . ةيرصملا بتكلا رادب تاطوطخم ةدع هنمو ه5 رجح نبال ةنماكلا رردلاو 54١/٠١١" "وم 4
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 . 7/81 ةنس اهب فوت ىّتح ةكمب هتقلح ىلع نوفكعي هرعشو هملع بالط لازامو « هتياور هل زاجأو

 لزغ « ةيمارغلا ةقيرطلا ىلع لزغ ريهز ءاببلا هيمسي ايكوأ «ريثك ىنادجو لزغ نيدلا ناهربلو

 ةبابصلل فصوو قاوشأو عومد لب لاصو ال امئادو « لاصولا ىف المؤم هتبويحن هبحاص همدقي
 فطللا نم ةرماغ رعاشم عم « لزغلا اذه باحصأ بولق ى هران ئفطنت ال ىذلا دجولاو مارغلاو

 : هلوق لثم نم ةقيشرلا بيلاسألاو ظافلألا عمو « ةقرلاو

 (1) تاملفلا ظ 2 ٠ لئاق 2 علازغ 3 ناين

 تاثفنلا كلت ّضعب | هنع لباب ْتذخأ

 قارسع تلاطط دق | هنم دخلا ةتثانسح
 ناس * نايا > 63 مني ”تاناقلا .ةكقأ

 تاركس .قوفج ح  ادقأب توملل نإ
 نام ةقك 7” الا  انارغإ تضع كف تلق

 ىف هتلوليق تاقوأ ىضقي ىودب لازغ ظحلا نم وكشي وهو « ةفخي مفلا نع رياطتت تايبألاو
 خيفلا بلق :تألن ىلا هدودخو لاجو هتف ءرحسلا هلوح ام لك ىف ثفني لازغ ء تاولفلا
 هنإو « الاجو انسح اهديزت تاماش نم اهيف امو اهنسحب ىلع احوال نين: هنأل تاريخ

 , اهنوفج حادقأ المت توملا تاركس كلتو اعابشلاو ادجو توم - لوقي امكوأ - بوذيل

 دو قاع ثم هل ةلئاق هيلع لدم ثبخ ىف كحضتف « امارغ تام هنإ الئاق اهلإ عرضتيو

 2: لوقي سلسلا قفدتملا نيعملا اذه سفن

 ىيدن ىلل ىَجُم ىف ِكرْكذو ىميرغ ىرقاي كيف 4
  ميِمَح نم ىىعمد ريغ ىلامو ىبع ٌدصو ميمحلا |
  ميدقلا دهعلا ىلع مهل تلقف ىيدح نع لذاوعلا 7 ف

 ميظعلا املا نع مهثدحت | ومد ىلو  نولئاسب 2| معو

 ىمرمه وأ ىليكوأ ىظحك كلّسم تاماش اهدخ ىف ندب
 بلا 7 ياخ . نع كبار . تش دايت ابغا ذإ
 مسنلا نما نوصُلا ىلع ٌراغآأ  اهنم ّدَقلا نّصٌعي -قغش نمو

 لاق هلعفو «راهنلا طسو ىهو ةلوليقلا نم :٠ لئاق )١(:
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 اهركذوهميرغاهمارغنإلوقيو «ىلوألاهتبحاص سفن ىهتايبألا فهتبحاصب ىنأكو

 قبي لو « هتبحاص بح ىف قيدصلاو ميمحلا هّلمدقف ةعيدب قاثلا تيبلا ىف ةيروتلاو . ليللا لاوط همي دن
 كل ذكو سانجلا نمهيفام عمة ب وذعوءافص ثلاشلا تيبلاليسيو .هقفاريراخلا يمحلاهعمدالإهل

 ىلع ىرجت هعومدو اولءاستي نأ بجعتو «أبنلا » ةروس نع سابتقا نم هب امو عبارلا تيبلا
 نم ةعطتقم اهنأكوأ كسم طقن اهنأكداوسلا ىلإ تابراضلا اهدودخ تاماش نإ لوقيو « اهدودخ

 اهادخ عمجي نأ بجعيو .هردص ايانح ىف لعتشملا اهبح مومه نموأ هليل نموأ اهعم هظح
 ىح اهيلع هتريغ نلعيو . ةنئافلا اهدوروو ميعنلا تاَّنَجو ةرارح يحيحلا نارين نيب ةجهوتملا امترمج

 : لوقيو . ةرضاّنلا ضايرلا نوصغ نم اهنصغ هبشي ام ىلع به نإ ميسنلا نم راغيل

 ىلذاع مهاوه ىلع ترجه نَم اي
 مكرارزأ نم ملا ٌرودب تعلط

 اهنأك ماوقلا اَمْيَه لك نم
 ةلاهج ُلوذَعلا اهركصف تركذ

 تلبقأ ىتحح نسحلا ىنعم تلهجو
 ىوملا نم ملكلا ىفأ ترد ال

 اهئيدح ولَح رم ام اذإ نما

 كاب نش

 زيا همها 0 # وم
 ارجها نا ىروهلا عرش قف لجيا

 ارعلا مِصفُنم ّبَّصلا ٌرابطصا ادغف

 ىَرَس اذإ ميسنلا

 اربكف نيرظانلل تدب 2 ىتح
 اروصم حولي ايف  هتيارف

 ("ىرت نل ةبحملا ىف ىباوج تلعج

 ")اركسأو قيتعلا رم نع كانغأ

 «0ارّعسم مارغلاب ىبلق تكرتو

 عم اهآر ذإ هربص دفن دقف « هنم هذقنت نأو نارجه لا ملأ هقيذت ال نأ هتبحاص ىلإ عرضتي وهو

 لواحي ناك لوذعلا نإ لوقيو « ميسنلا اهبعادي نيح نوصغلا سيم نسمي نهو تانتافلا اهبحاوص
 ىفاعم لك اهيف ىريف وه امأ : ربكأ هللا . حاصو تبب اهآر الف هسفن نع ةيرست اهلج نم ضغلا
 لب « ةمحر وأ قافشإ هيلع اهذخأي مل اهب حربملا هدجو رادقم تملع املو . ةيرغم ةروصم ةنتفلا
 نيج ةعوو ا روضمسابلا عرضتلاو اهمادن ىلإ دوعيو . ىنارت نل : هل لوقتو « هيلع َلِدُت تضم

 ىو . ةدقوم اران هتلعشأ وأ ىبلق ترعسأو ىهمادم تصخرأ دقل : رو ع ةركسملا هتوالحو

 : لوقيو . غئاسلا لهسلا بولسألا اذه ىف ناحيدنم سانجو قابط نيريخألا نيتيبلا

 ىعمادم ٌرعيم نيبلا موي تصخرا

 )١( ىنارت نل : ىرت نل . حيرجلا : ملكلا . ردابتملا ىنعملا وهو رعسلا نم امإ اهنأل ةيروت رعسم ىف (*)
 . ةقتعملا رمخلا قيتعلاب ديري (17)



,. 

 "”اوبّضفتف قشاع ىفأب اََرَمَو اوبذعف لوحأ ال ىنأب اوملع
 اوبتعتو مهدصب هيلع اوَنَجو اوملظتو ىوهلا ىف ميتملا اولتق
 - بذعتسي ِهباذع رم ناك ام 2 ههجو ةوالح الول - يتهنهمو
 بُيط ىدنع هاضريام معيمجف ةءايصا توما نأ .نقرين ناك نإ

 بدعي كيلع بص ىلع اًهْنر ىتجهمب ٌدوُجَأ هلو الخاب اب
 بيت دق راقألف َتِْغ وأ  اهلم ُدَهْمي ناضغألف َتْلِم نإ

 اهدنع هعفني ملو « هبيذعت ىف تداّف اهنع ًالوح عيطتسي ال هنأ تفرع هتبحاص نإ لوقي وهو

 لازتامو . اروجو الظ هنم ىكتشت اهبحمب تكتف اهنأ عمو ابضغو اطخس هل ترهظأ دقف . هقشع

 هبذعتسيل هنإو «ريرملا باذعلا اذه هل بلج ىذلا وه اههجو لاج نإ لوقيو « هيلع ىنجتت

 ىهو « هحورب اهل دوجي وهف « اهنيبو هنيب نراقيو . اهليبس ىف توملا هل بيطيل ىتح . ال ءاضرإ

 . ىعيبط كلذف هنع تلام نإ : الئاق هسفن للعيو < .ةرظنب ىتح هل دوجن ال 2 اديدش احش ةحيحش

 ةعيبطف تباغو هتدعو نإ كلذكو ؛٠ « حابرلا عم ليم نأ ناصغألا ةعيبطو « قيشر نصغ امنأل
 . قافآلا نع بيغت نأ راقألا

 هعدوأ افيرط ©" نا « تايروتلا نم رثكي ىطاريقلا ناكو
 : هلوق لثم نم « هتنازخ

 هيكلِم بمافنألا هوحن نم  انل  تءاجف ٌحبصلا | سفنت

 هَيووُع ٌبرطنال  فيكو  ةيرمق دوعلا فى تبرطأو

 : دوعلا ىلع ةبراضلا ةينغملاو ءرجشلا دوع ىلع برطت ىلا ةيرمقلا : ناينعم اهل ةيدوعو
 اك- ناكو « ىطاريقلا دنع ىمارغلا وأ ىنادجولا لزغلا حضوي ام قبس اهف لعلو . ةحضاو ةيروتلاو

 هنع هذخأ ىف هيلإ نوفلتخي هبالط ناكو . هرصع ىف ىوبنلا ثيدحلا خويش نم اخيش - انفلسأ
 رصمب هتجوم نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدب لزغلا اذه ىف هلثم ماهسإ نأ ىف بير الو . ةكمو ةرهاقلاب
 هءاروو . ىطاريقلا لاثمأ نم هظافحو ثيدحلا خويش ىتح تمع اهنأو ةداح تناكرصعلا اذه ىف

 ىنادجولا لزغلا اذه نم الويس لمحت نيواود اوفلخ نيب رصملا نيثدحم او ءاهقفلا خويشلا نم نوريثك
 رجح نباو ىننحلا غئاصلا نباو ديعلا قيقد نبا لاثمأ قيقرلا ظ

 )١( ص ىومحلل بدألا ةنازخ (؟) . لوحتأ : لوحأ 78١
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 0 ليسعلا ىلع 2"نيدلا رون
 اهيقف ناكو ةرجهلل 4454 ةنس قوت ىرجه لا رشاعلا نرقلا ىف اهئارعشو اهئالضفو رصم ءاملع نم ظ

 لوقي هيفو ٠ سيردتلاو فيلأتلا لع فكعو « هنف ىف ةعارب رهظأو « رهزألا خويشل ذملتت ايعفاش

 نويع لحكو ناسحإلاو نسحلا ةقيدح (رهز ) رونو نامزلا ةقدح رون » : ىجافخلا باهشلا
 لوقي اك - رهدلا هلباقف « ةيركبلا ةداسلاب ةرخأب قلعتو « اليوط شاعو « نايعألاو ءالضفلا
 هراهتشا ىطغ دقف « ةركبم تحتفت ةيرعشلا هتبهوم نأ ودبيو . قيلط هجوب - ىجافخلا باهشلا

 : هلوق لثم نم لزغلا هيلع بلغو « لضفلاو هقفلاو معلاب هترهش ىلع هرعشب
- 

 "7 ناد ىيبسولا نمو ىعمدأ نم تفلس ىلا هيلاللو ىمجلا نفس

 ")نق قلخلا عيدب ِنْسُح لازغ ُهَِّيَص نزملا اهاقس رايدلا ىف ىل
 (9نارجه يملي كرجحل امأ 2 ىنلت ىف تغلاب دق نسحلا َبَربرا
 َناَسْحِإ َنسحلا كنم مفشي ناكف محار ِكانُضُم ىلإ ترظن اله

 ىفف ادبأ ةلطاهلا هعومدو عيبرلا راطمأ هيف هبح ىلايلو ىمحلا ىَْسُي نأب ءاعدلا لمي ال وهو
 دعب هلصت نأ ءايمل هتبحاصبو هيلإ تفتلي نأ نسحلا برسب فتبيو . هبل بلخخو هرحس لازغ رايدلا

 هؤاقشو هؤانع لاط ىذلا اهانضم ىلع قافشإو فطع ةرظنب ولو ىّتح « باذعلاو رجلا لوط

 : لوقيو . هنامرحو

 ٍكتفلاب نساحملا كلت ىلع لاف ىَنَج هسفن ىلع ىَوهأ ىذلا نأك
 ىكرتلا هّرظان ءامْلّظلا ىف مقوأو 2 ءهلاج عاب هيَّدَح قرغأف
 ىكشي هفادرأ لقب نم ُهّرُصَخ اهو اًنضلا نم هيلع ىكيي هيفجاهو

 ىف ىرخأ ةرابعب وأ هلاج ءام ىف هيدخ قرغأ دقف « هسفن ىلع اًبناج ىكرتلا بوبحملا لعجي وهو
 ىكبي هنفج امنأك ليختيو « هقيرب عملف ىجادلا مالظلاب دوسألا هرظان لحكاامنأكو « هنسح قنور

 )١( هرطم : هبيص . باحسلا : نزملا (*) ايلألا ةناحبر هتمجرتو قليسعلا نيدلا رون ىف رظنا .

 ) .ىشحولا رقبلا وأ ءابظلا نم عيطقلا : بربرلا (4) تارذشو اهدعب امو 147/7 (ولحلا حاتفلا دبع قيقحت
 ةحضاو ةراعتسالاو 5/8*18 بهذلا .

 . لاطه : ناته . عيبرلا رطم : ىمسولا (7)
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 نم الدب ةيماعلا لثم ىكشي لمعتسا دقو «٠ هفادرأ لقث نم وكشي ٌهرصخ امنأكو هانض ىلع

 . ىراوجلا ىدحإ ىف لوقيو « ةحيصفلا وكشي '
 7” و 2

 ِهَمْلَخ نم ةّيحك |ةباؤؤ هل ًَتِبَد

 | هقدر جراح نم | هِرطَخ | فيعض | ىمحتا
 جراوخلا نم هنأب هنع ربع دقو « هفدر لقث نم هّرصخ ىمحت اهنأكو ةيحب ةريفضلا هبشي وهو

 ظ : 117 و علا

 هاتر نحمر فاحت ناوين .ةدزيجحم' ”هبلا لاعنا لع

 هاشولا لوقل معطق هرجّهَو ىسألا ءادل عطف - ِهَلْضَوف

 ةقرلاو فرظتللا نم هيف بناج وهو « ةاشولا ةنسلأ عطقيل اهرجه ىّتح هتبوبحم نم ىضتري وهف

 اهيفهروص ضور (ةيقاس) ب الود فةعيدب ةديصقهلو «ةرهاقلا ل هأ هب زاتميامروعشلاةفاهرو

 قدو ىبغ اهاصوأ مّطق ضايرلا ىدحإ ىف ةمخض ةرجش ناكذإ هّضور هقارفل امئاد نئيو حوني

 ىو . عومدلاب ةيراج اهنويع ىنتامو «٠ ضايرلاب اهدهع ىلع ىكبت ىنتام ىهف « اهعولض ىف اهمظع
 فسوي رعاشلا ىبحي ذيملتو ىليصألا ىبحي هذيملت عم نكي هنأ انب ٌرمو « اعراب ارعاش ناك هنأ قحلا
 . روعشلا ةفاهرو سحلا ةقدب زاتمت تناك نييناؤعلا نمز لزغلا ىف ةسردم ىبرغملا

 /  ءاجهلاو رخفلا ءارعش
 ءارعشلا ىنغتي ةيلهاجلا ذنف ٠ ىبرعلا رعشلا شارع نم ناميدق ناضرغ ءاجهلاو رخفلا

 « هنيعب درفب لصتت ةيدرف جاهأب نونغتي لثملابو « مهماوقأو مهلئابق رخافمو ةيتاذلا مهرخافمع

 ءارعشلا هدش ىذلا رخفلا رتو نأ ف بير الو . مهبلاثمو ماوغألاو لئابقلاب لصتت ةيعاج ىرخأو

 لصتي امم « ةعيفرلا ةيقلخلا ناحلألا نم اريثك هيلع ءارعشلا قو ذإ « ابصخ ارتو ناك مهتاراثيق ىلإ

 ناحألا نم اريثك هيلع اوعقو ايك « ةديمحلا لئاضفلا نم كلذ ريغو ةماركلاو ءافولاو مركلاو ة ءورملاب

 ناتاه تلظو . ةقحاسلا مئازهلا نم مهءادعأ هوقاذأ امو ةيبرحلا مهتلاسب روصت ىتلا ةيسامحلا

 ةيبرت فئاحص اهنودّدري ناكم لك ىف برعلا لظو « ةيلاتلا بقحلا لاوط ناحلألا نم ناتعومجملا
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 ' هلراشي « نيتعومحملا ىف نوكراشي رعشلا اهيف طشن ذنم رصم ءارعشو . ةيساهح ةيبرح ديشانأو ةيلاثم

 - ةلودلا سسؤم  نولوط نب دمحأ نب سابعلا لوق كلذ نم ء بعشلا ءانبأو ءارمألا امهبف

 : ؟"!ةينولوطلا
 رِعتست برحلا ٌرانو جايا ىلإ ىسَرَف ىلع ودعأ ْذإ َىَرَد هلل

 رديالو قسسال توملا هَّدَح ىف هب َسوولا ىرْفَأ مراص ىدي قو

 نم اهب نرتقا امو ةسابللا هذه ىف أطخأ هنأ فورعمو « ةبهتلم ةيسامح ةديصق نم ناتيبلاو
 ىديشخأإلا روفاك مايأ ف رصم لزنيو . هتروث تقفخأو .'هيلع ارئاث هيبأ ىلإ اههّجو ذإ « ةعاجش

 ةسام-و مرطضم رخف نم هيف ام ّلكو هسرادتتو هرعش ىورت ةريبك ةودن هلوح ريدتستو ء ىتتملا

 هلو ع ممن هبانلا رعاشلا هنبا هعمو «٠ ىمطافلا زعملا اهلخديو ةيمطافلا ةلودلا رصم لبقتستو . ةبهتلم
 ءاشنإلا ناويد بحاص ناريخ نب ةلودلا ىلوب هدعب قتلنو « ليلق اع ةمجرت هل درفنسو « ريثكر خف
 نم هتاباتكو هرعشب رخفلا ىف ديعيو ْئدبي هارنو 57١ ةنس مارت علا دهع قرصمب

 1 """ هلوق لثم

 ارخاز اَرْحَب هنم ىَرْجَأ هَل رطاخب مانألا ىلع ثومس دقلو

 ارخاف اَُّد ترثن ثترثت اذإو اًيلاح اًضْوَر تمظن تمظن اذإف

 سانلا ىلإ اهنم ىدهي وهو ءرخاز رحب هنأك نهذ نم بكسنت ىتلا ةريزغلا هرطاوخب رختفي وهف

 ىلع ابهتلم ايساح ارخف هسفنب رخفي  ىمطاف رعاش ريغب 0 ةعيدب لئاسرو ةعئار اراعشأ قافآلاو

 ”ىراصنألا ديز نب نسحلا لوق ةلكاش

 بلاطملا ىلع تّصاع نإ مول الف بلاط انأ ام نود ُاًيرثلا ا كه

 فراق ٍحامرلا تالافك ىف ىلف  ىّئملاب رهدلا حمسي مل نإو ىنإو
 رب هو

 بِضاؤقلاو انّقلاو  ىمْرَعو ئدايج  ىبلاطم ِتادعْبَتسُم ىل ُبّرق

 « انايحأ هدي هلانت ال نأ ىعيبطو « تاومسلا نم نيبلع ىلعأ.ىف ايرثلا قوف هانمتيو هبلطي اف

حامر لضفب هبرامو هبلاطم رهدلا رم لاني نأ سايب ال وه كلذ نت
 بضاوَملا هفويسو هدايجو ه

 )١( (رصم ءارعش مسق) ةديرخلا (*) . 31/7 ةرهازلا موجنلا 54/1 00

 م/4 ءابدألا مجعم (؟) . .
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 هرصاعي ناكو . ىنمتي ام لك هناليني ةبلص ةوقو ةوتف ءولمم هنإ . ّلْفُي ال ىذلا همزعو ةعطاقلا
 ديشرلا هيخأل تعقو هنإ كانه انلقو ىضاملا لصفلا ىف هل انمجرت ىذلا بذهملا وخأ ريبزلا نب ديشرلا
 بذهملا لعج امث هلتقب مهو هنجسف اهتاعد دحأ ىلإ ةيمطافلا ةلودلا نع الوسر بهذ ذإ نعياب ةنحم
 ىرنو « هقلطأو هنع افع ذإ « هتيرح اهعامس درجمب اهيلع در « ةعئار ةديصقب هيخأل هفطعتسي
 : 2 لوقي . ثداحلا اذه ببسب نهو ىأ اهبصي ملو رسكنت :: مل هسفن نأ ةوق ىف نلعي ديشرلا

 ركّذلا مراصلا ءالج رضي لهو | ىمّمِه ْتلَج لب ايازرلا ىدل تلج
 رجحلاب ثيوقايلا هبتْشَي ناكل ةقرحع توقايلل ٌرانلا تناك ول
 ررُذ ىلع ٌفادصأ ىه امنإف اهتيبقو ىراطأب َنَرَرْتُش ال
 رصبلا ىلع لومحم كاذ ىف بنْذلاف رَعِص نم مجنلا ءافخ نظن الو

 ءالج هتمه تلج دقل لب « اعاجش اَدْلَج هب تلزن ىتلا بئاصملاو ايازرلا لّمحت هنإ لوقي وهو
 ءانغ ال ارجح ناكالإو « هقرحت ال تمرطضا اهم رانلاف توقايلاب الثم |برضيو « رتابلا فيسلا
 فادصأ امنإف ةقلخلا راطألا هذه كنرغت ال : هبحاصل لوقيف ةيلابلا هبايثو هراطأ ىلإ رظنيو . هيف
 - بنذلاو « هتيؤر راصبألا رغصتست ءامسلا ىف مجنلاب الثم برضيو «٠ ةبقاث ىلآلل ةيطغأو روشقو
 ظ ] . مجنلل ال رصبلل رغصلا ف

 اهقحسب مظع نرخ نحب نيفيا ىف رصم تققح امو نيدلا حالص نمز ىلإ ىضمنو
 مهنم ىقبي داكي ال احم مهقحمو مهم ديأ نم هريغو سدقملا تيب صالختساو ماشلا رايد ىف نييبيلصلا
 ع نيدلا حالص هب اهجوت ىذلا ىلوطبلا دحملا اذهب اهل ىنغتي رعاش نم رصمل دبال ناكو . رذيالو
 ةيساهح دئاصق ىف نييرصملا هدنجو نيدلا حالص ةلوطبب ذئنيح اهئارعش ربكأ كلملا ءانس نبا ىّنعتو
 « امراع ارخف هراعشأ ىف رخفي ىضم دقف . طقف كلذ سيلو « هتمجرت ىف انبرم امك ؛ . ةمرطضم
 ءانس نبا ردص ىف عّبجت سيساحأ نم هشيج لاطبأو نيدلا حالص ردص ىف عّمجت ام لك نأكو
 : ©9 عئارلا ديشنلا اذه لثمب ىنغتي وه اذإف ع« هبلقو كلملا

 نوكي نأ ىَرَهَي ئريغو ىلا بهريوأ ّرهدلا فاخي ئاوس
 «0ادع اذإ َماَوُرْلا توملا ثذحأ الو -اطَس نإ ّرهدلا ُبهرأ ال ىننكلو
 ظ . عيرسلا : ماؤزلا (") . 157/١ ناكلخ نبا )١(

 ©١56. ص ناويدلا (؟)
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 اذ' هل تمأ نأ ىسفن تك هقرط رهذدلا توا ىوح لم ولو

 هد ع عا # َْ ن0 2 ّ

 ادربم فيسلا كرثت ىيلح ةّيلحو 2 ةرمج عاملا كرني ىمْرَع دقون
 2 5 م -َ ءا 8 م ه ع
 ادروم ةرحجملا رهن ىل ناك ولو نه مالا ّىل ىدبأ نإ ٌامظأو

 ل سا ع علا سارع زها 6 م ع ١

 ىدهلا ىلإ ليما ال نا ىدهلا تيار 2للذتب ىدهلا كاردإ ناك ولو
 اديس كل ىرأ نأ ىنم ٍهركلا ىلع  ىننإو نامزاي ىدّبع كنإو 2ك ياا سا 4 ْ 95 , ١

 تاع هَ . هر - 5

 ادجس ىهجو وحن اعيمج ترخل قناكم ٍموجنلا رهز تملع ولو

 هب كفسو حالسلا لمَح هنمزل ىرصم لك روعش نع ةديرفلا ةدوشنألا هذه ف ربعي مل هنأكو

 داحأب نمزلا رم ىلع ىرصم لكر وعش نع اهب ربع دقل لب « بسحف نيمتآلا نيدتعملا نييبنلصلا ءامد

 رهدلا بهري الوه اذإف « تاومسلاو كالفألا ىلعأ ىف هسفنب خمشيل هنإو . ةيزاضحلاو ةبردللا ميما

 دريو ايهتلم ارمج ءاملا لعشي' قداص مزعب هلزانل هيلإ هفرط رهدلا دمولو ؛ ماؤزلا توملا بهري الو

 ءاملا هل ىدبأ نإ أمظيل هنإ ىّتح « ةماركلا ساسحإب هردص *ولتميو . عطق ال اًدْلَص اليلك فيسلا

 ىدهلا ىتحو « هلّمُأ ام لك هدورو هل ققحو هدروم ةرحنا رهن ناكول ىتح أمظ توم هنإ لب « َهّنِم

 ةزق قف رعش نأ هئادحأو رهدلل هراغصتسا نم غلبيو . هضفرل ناوملا نم ءىشب هكاردإ ناكول

 رعشي كلذ عم وهو « اًقرتسم ادبع هل حبضأ أك ىتح لب , نادو هل لذ امئأك ىتح هيلع هترطيسب

 مدقت ةدجاس ترذ- ههجو تأر ول ةعطاسلا موجنلا نإ لوقيل ىتح « هيلع ديدش مظاعتب ءايربك ىف

 . سيدقت لكب ةريدجلا ةدلاخلا رّصم هحور ىف تدسحت اعاكو هيلا ردنا دن

 ى رعشلا ءاول َلماح ناكو هرعشب ريثكلا ةتابن نبا رخف رخف هدعب رخفلا نم اناقي ام فيرط نمو

 : هلوق نمو « هنمز

 انوديز هنباو قاب داع ' نبا نأ هتلودو ىرعش نع برعلا غلبم ص

 انوُنلا»و رحبلا كاتلقم تثأر دقف  اَهَعْلَظو اهيفوق 2تيأر اذإ

 انيطايشلا نقرحُي مجرلا ةبكاوحي 2 اهدّمُح ممس ىف اهظافلأ نأك

  لازيالو ةرضن ةيح لازت الف «ءّسْنَت ١ سلدنألا نأ فرع هرعش عمم نم :نإ هلوقي وهز

بشإ ريمأ دابع نب دمتعملا لاثمأ نم ماظعلا اهؤارعش
 ى ىّرو دقو . 0 نيا ىنادجولا هرعاشو ةيلي

 مساب :هداسح معلا 2« توحلا ال ةديصصقلا ى ةيفاقلا كونو رعشلا رح أمهم ديرب نونلاو رحبلا



 كو

 . حايرلا هورذت ادامر نوليحتسيو نوقرتحيف مجَرْلا بهشك هديصق تايبأ مهيلع طقست نيطايشلا

 . ةعركلا قالخألاو لئامشلاب لصتي امالإ رخفب ةيناعلا ةبقحلا ىف قتلن القو

 - هماهسب نوفذقي ءارعشلا ناكو « ريثك ءاجه هعم لاس نييرصملا ةنسلأ ىلع رعشلا لاس ذنمو
 روصي ام وحن ىلع ئوسلا طارصلا نع اوفرحنا الك ةاضقلاو ةالولا - عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ايك

 اهب سسأو رصمب لقتسا نولوط نب دمحأ نأ فورعمو . ىدنكلل ةاضقلاو ةالولا باتك كلذ
 فسعو ملظ هنم ولخي نكي ملو « ةريثك ةديحم لاعأ هلو « ماشلا هئاول ىلإ مضو « ةينولوطلا ةلودلا
 دواد ىلا نب دمحم ىمسي رعاش ةاضقلاو ةالولا باتك ىو ىدرب ىرغت نبا لوقي اك ءامدلل كفسو

 ةعذقم راعشأ نم لوقي هيفو « ناتسراملا ريغو ناتسراملا كنت ىلع ايرزم هوجبم ام اريثك ناك

 : هتافو دعب ىبح ةريثك

 ٍلَمْعُم هللا نع يبلق ىلإ ججضت  ِورْثس ٍيفْلَع نم سانلل ةّحض مكو

 كشن الو . هسرحو هباجح فلخ نوجضي مهو سانلا جئاوح نعو هبر ركذ نع لفاغ هبلقف

 ضعب ىلإ دهعو روهشملا هعماج ىنبو ةيعرلاب ىنعي ناك دقف « نولوط نبا ملظ دواد ىبأ نبا نأ ىف

 . انِّب الظ هرودب هملظ دقو « ةروهشم ىديشخإلا روفاك ىف ىبتملا ىجاهأو . هيف سيردتلاب ءاملعلا
 نيب هماقم لاوط تلظ ةريبك ةودن هل اودقعو طاطسفلإ ىف هلوزن نيح هب اوفتحا دق نوي رصملا ناكو

 هلو عوجلا ىبأ نب هللا ديبعو « نيدشر نب حلاص هرعش هنع ىورو اهيف همزل نمو « مهينازهظ
 ظ : ©'حلاص لوقي هلو ٠ سنؤم نب حلاص عم جاهأو ضئاقن

 حبارلا كتقَمَص حى  تنأف  حدام هلاق اهف كيجاه

 درا دلع نع نقول ري 1 للا .ةقلا ابل
 كلنإ هلال قاور ركن ساهل سلا هلكمو عدل ري هكا وألا ايدل هداج نحلم وهز

 رسن وأ رقص هقنع قدي ىتح نصغ ىلإ نصغ نم ناصغألا ىلع صقري لازي ال ريغص روفصع
 . ةضفارلا ةيلاغلا ةيعيشلا اهتديقع نم هرشنت تذخأ امو ةيمطافلا ةلودلا نمز ىلإ ىضمتو . حراج

 بيغلا نوملعي مهنأو ىصم ىحور رهوج نم مهنأو سدقلا ملاع ىلإ ٍةبسن نم ةمئآلل هتمعز امو

 .ريغصلا روفصعلا : وعصلا 986/١ . )١( ةميتيلا )١(



 نس

 , ةعمج موي ىف ربملا دعص زعملا نب زيزعلا ةفيلخلا نأ ىَوْرِيَو . عضوملا اذه ريغ ىف هل انضرع ام

 :. "”نيتيبلا نيذه ىرصم رعاش اهيف بتك ةقرو ىارف

 هقاحلاو رفكلاب -سيلو  انيضر دق  روجلاو ىاظلاب
 ىلا جت 5 0 0 ١

 هقاطبلا بتاك انل  لقف ٍبْيَغ ملِع تيطعا تنك نإ

 راثأ 506 اتفلسا امك « اهنع نيضرعم ةلودلا هذه نيضاغم هر همك لو

 ريثك ناكو « مهمالسإ اونلعأ نمم دوببلا نم امل ءارزو اهذاخحتا ةفرحنملا اهلحن ىلإ ةفاضإالاب مهتظيفح

 ةرازولا ىلع ءاليتسالل ةعيرذ كلذ نوذختي مهنأو مهمالسإ ةحص ىف كشي نييرصملا نم
 0 ةفيلتسا ريزو هل فعسوي نب ةقدص ما 6 ةلودلا ف ندا بصاخاو

 : ' ”ايضاغ )20

 اوكلم دقو 2 مهلامآ ةياغ اوغلب دق ٍنامزلا اذه دوي
 كلملو ٌراشتسملا ميهنمو  مهدنع لاملو مهيف زعلا و

 لقتعاف ٠ بعشلاو زعاشلا ةدارإ ىلع لوزتلا ىلإ هرطضا امب « ةلتاق رصنتسملا نم ةيرخس ىهو

 اوناك ءاجهلاب نييمطافلل نوضرعتي نوي رصملا ناك ام وحن ىلعو . هدي ىلع هفتح قلو ىحالفلا ريزولا

 ًىئارجرحلا كلفلا سوساج رعاشلا اجه ام وحن ىلع اّرم ءاجه نيجاه مهئارزول نوضرعتي كلذك

 لمعتسا ةرازولا ىلو الف « مكاحلا مايأ ىف هيلع ترهظ ةنايخ نيديلا مطقأ ناكو رصنتسملا ٌريزو
 . ©”)هلئاإق كلفلا سصوساج هبطاخف ديدشلا زارتحالاو ةدئازلا ةنامألا

 'وماحتلاو ةعاقرلا عّوو لّقو ممسإ اًقمحأ اب

 قفارلا نم كادي تَمِطُت قشلاو ةنامألا نمأ
 ىرصملا ىجانلا رهتشاو . قارعلا ضرأ نم ايارجرَج نم ناك لب لصألا ىرصم ريزولا نكي ملو

 : ©لوقي هيفو ءرمآلا ةفيلخلا ريزو ىلاجلا ردب نب لضفألا ىف ةريثكلا ةيئاجهلا هتاعطقمب

 )١( ةرهازلا موجنلا ١١5/4 )*( ناكلخ نبا #/1١08

 )؟١( ةرضاحملا نسح ١1/19" ) )1ةديرخلا 9/"١١ .



 نصب

 هَقلَكلا ةرازولاب ْنَحّرْفَت ال  ْهَكَدَص نم َلاقم رْدَب نبال ال

 هقَدص مكدعب بلكلا ىلع َىْهَق ةمغارُم اهكلن 2 دق تنك نإ

 530 لقي :: يضارشلل مهعمج ى داسف نم 57 اوناكامو نيواودلا باحنصأ ضعب وجه

 99 لالّصلا لثم ىىتألل ال ُدَمت ُتاَمُح' ادبأ مهل تانككو

 ىلاحخْلا ترصبأ للّْيَحلا ىديأك 2ىواشّرلا ىلإ نْرِدَتْبَت يديأب

 مهنم نوعمجم نم اوعسل ىواشرلا مهل مدقي مل نإ « ىعافألاو براقعلاو ريبانزلا نوهبشي مهنأكف

 . لتاقلا همسب ىعفألا وأ لّصلا عسلي ايكو امهتربإ وأ امهتمحب برقعلاو روبنزلا عسلي اك بئارضلا

 ديدش ناكو ريبزلا نب ديشرلا ىلع مكهتي سوداق نبا لوقك ةرخاس تاباعدب كلذ ءانثأ ىف قتلنو

 ٠ ] ْ ٍ 9 ةاونلا

 حف ترص ىح كافطأ ىذلا اف تق ديف انئلق

 ءىلم ءاجه انايحأ سوداق نبالو « ةفيفخ ةهاكف نم اهبف ل ديشرلا اهلبقي دق ةباعد ىهو
 « هبجعي ىذلا نوللاب صخش لكل نؤلتي لازيام قفانم ىف هلوقك مهب قيضي نمم ةصاخو مومسلاب
 ْ ' ٠ : (4) لوقي

 سها را 0 ولا

 هارب ىَهْرَي مهلك  نسانأ ٌمويلا هلوح
 هقفاسا ذولا ةييول يق“ ىلا متنا نك

 مهيوكي « هيرصاعم ضعب ىلع اطخاس كلملا ءانس نبا اناقليو « نييبويألا نمز ىلإ ىضمنو

 .: ؟"هلوق دح ىلع لاعنلاب عفْضُي نأ دويل ىتح « نايع نبا ىمسي نم ةصاخو هئاجه طايسب
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 )١( ةديرخلا (*ذ . 7/7 ةديرخلا 599/1١ . 0
 ةديرخلا (4) . برقعلاو روبنزلا ةربإ ىهو ةمح عمج : تاح (؟) ١/777

 ص ناويدلا (ه) . ىعافألا .: لالصلاو 875 .



 م

 : ءاجحلا ف تاعوطقم ضعب ريهز ءاهبللو «ريحم الو هل ثيغم الو لاعّتلاب عفصَي هروصتي وهف

 هفصو ىدعتي ال دقو « ىمدي ال ىذلا فيفخلا زخولاو ةباعدلل حسفي لب « هيف عذقي ال وهو

 0 00 لوك لقتلا

 ىلجأ ٠ هناك ىّتح هانا هتتلط نفنلا ند

 لمع هناك ىبح :هاقحا هدهاشأ ا ل الكو

  دعاص نب هللا ةبه وجب. حورطم نبا لوقك مهنوجب ءارزولل انايحأ نوضرعتي ءارعشلا ناكو
 : (هئاجه ىف هيبأ مسا الغتسم ىزئافلا

 ادحاو مث اًدحاو  ًاللانف يهكتلبو

 . شحفي الو هيف عذقي الو هئاجه ىف عستي ال ريهز ءاهبلا هبحاصك وهو
 . امو قارولاو رازحلا هلئاوأ ىف اناقلبو ؛ ءاجهلا ماهس نوشيرت كيلاملا رصع لاوط ءارعشلا لظيو

 ىوبنلا جيدملا رعاش ىريصوبلا امهرصاعي ناكو ؛ عضوملا اذه ريغ ىف ال ضرعنس ةريثك ةهكف جاهأ

 اعيمج نيفظوملا فئاوط ىف فينع ءاجه هلو « ملاقألا نيواود ىف افظوم لمعي ناكو « عئارلا

 : ا"! مهيف هلوق نمو « ةاضق ريغو ءاضقوا حارخ باتك نم نيمدختسملا مهيمسي اىوأ

 انيمأ هلو 0 رأ ملف انهدخشتسملا ءقتقاولط تلكت

 مه  دالبلا ىف اوماقأ

 ناشف ©:

 8 لدعلا ةيقفلا لعج مكو

 انها نإ يل 2

 و ها 2

 نوعمجي مهو عاطقإلا باحصأ نم مهنأك جارخلا لاعف . نيفظوملا عيمج داسف نم وكشي وهف

 لطابلاو الدع ملظلا ةللضملا مهاواتفب نولعجي ءاهقفلاو ةنامألا نونوخي ةاضقلاو « مهتاعاطقإ هلغت ام

 قرطب ةلئاط تاورث نوعمجي اوناك فيكو اعيمج مهداسف روصت ةريثك راعشأ ىف كلذ ددريو « اقح
 ظحالي امثو . ةهاكفلا ءارعش نع انثيدح ىف ةريثك ةهكف ىجاهأ لايناد نبال ىرنسو-. ةعورشم ريغ

 )١( ص قزارلا ديع قطصم خيشلل ريهز ءاهبلا 77.
 ةرهازلا موجنلا (؟) 88/1 .

 . 5١8 ص ناويدلا 2«")



 م.

 : يا “و4 ةنس قونملا
 0 ِك الولا قدم هدف ف "ماد 0 9

 عنى ْ لاو الو 6-20 قس الو ادهع اوعر امو

 : ؟9هلوقب تكي لب وجه الو متشي ال قوقرب رهاظلا ناطلسلا هليخو هلاغبو

 كارت ل لدتخا) اكوق“ .لدعلاب . نك

 ىلاغبو ا ش ليَخ 2-2 ننوفلك

 دمعي وهو « ةحضاو - ةيقيقحلا هلاغب ديري وهو - صيخرب ةملك عم ىلاغب. ةملك ىف ةيروتلاو

 . هتنحم نم جرحلا فرظلا اذه ىف اهيلإ
 0سم باهشلا لوق كلذ نم « نيينامثعلا مايأ ىف ءاجهلاب قتلن لظنو

 : (99للاتلا طغلا ىلع

 قنوورص مل با ع ٠ م

 'ةرظفلا زوعأ ديع لُيَبق لئاع نه  تنايمهلا ةعيض اي
 هرفق ةحاس ف هكردا سراف نم موزهملا افقايو

 00ه -ةملظم ةليل ىف  مجاه نم  نارْكّسلا َةَتْهَبَو
 دا 0 ١

 هرسسأ الام 0 روجع ىلإ دحاو نع عاج انهت او

 ها اليك هوجهل مذلا ليكت ىمضحلا عذاللا رحل وحنلا اذه ىلع ةديصقلا ىضمنو

 ْ ظ . ةلئاق ةبرحس هن رحستو

 رعاشلاو ةرجهلل ٠7٠٠١ ةنس قوتملا ةنابش مساب فورعملا رعاشلا نيب ةفيرط 2" ةح .راطم :اناقلتو

 ةليوط ةيئاجه ةديصق - 2 يزارحا حال قبو قولا لا ءاطع نبا نال

 : اهيف لوقي

 : نايمهلا . ةيماعلا نييرصملا ةغل ىف لقتلا. : ةرطفلا (0) 4١ ص ( ىلا ةعبط ) ىجافخلل بألا ةناعر 001(

 . هدوقنلا سيك 2-0 .الضفتا الوطت (؟)

 . ةدراب : ةرق (5) ..1١؟9/17 ةرهازلا موجنلا (")
 . 778/7 قربحلا خيرات (17) . 5١71/4 ىجحملل ةناحيرلا ةحفن (4



 مدك

 همايقلا موي اب  ىَّرَخَي_  ةيانج بوث هاسكو

 هيلع درو « نويعلا نم لحكلا لسيو ريرحلا قرسيو تويبلا صوصل نيعي هناب همهتي ىضمو

 - لوقي قدزرفلاو ربرج ضئاقن انل ناديعي امهنأكو « ةيفاقلاو نزولا سفن نم « ابعادم ايجاه مساق

 ةماؤآأ هلو .ةتايسسكل هثنلا مسق٠ ىذلا َّلَج
2 

 ”تري اهنعكرت البي لأ ةناضول ةيياوج

 هَماَمِقلا ىَنْبت نأ لبق نم | ِودَج نع |ٍةلئوروم
 هَماَملا ٍدّرِقلل قحل 83  الصلل حلصي ناك ول

 تينب دقو ٠ سدقلاب ةمايقلا ةسينك ةماهتلاب ديري هلعلو . هتماع ةراذقو هسأر مخض ىلإ كلذب

 رقتفلا ءارغش نسمي دلع ةليلق ققتو : ثنازألا قف ةنيضاو ةباعدلاو:, ةاليمللا 995 ةئس كاوح
 : ءاجهلاو

 ظ ؤ عملا نب "7 ميه
 اهانب ىتلا ةيدهملا ةنيدمب 917 ةنس هيبال دلو ءرصمب ةيمطافلا ةلودلا سسؤم زعملا نب مين وه

 مت اهيف دلو ىتلا ةنسلا سفن ىف روصنملا ةفيلخلا هنبا اهنع لوحت دقو « سنوتب ىدهملا هللا ديبع هدج

 رازنو هللا دبع ىلاوتلا ىلع هدعب هيبأل دلوو « ةيروصنملا اهامس كانه اهسسأ ةنيدم ىلإ هديفح
 ةنس ىفوت نيح ةعييلا هل 'َتدّدُجيو ء روصنملا هيبأ ةايح ىف دهعلا ةيالوب عيوب دق زعملا ناكو « ليقعو
 سنوت نم ةيقيرف| هل تناد « اسويس افيصح ناكو « هرمع نف نيرشعلاو ةيناثلا ىف ناكو ."41
 ىومألا رصانلا نمحرلا دبع عم - عضوملا اذه ريغ ىف انب رم اك- تلظ اهنإف ةتبس ادغام طيحما ىلإ
 اذه ريغ ىف انب رم امك - "ه4 ةنس اهحتتفاف رصم ىلإ هدئاق ارهوج رّيسو « سلدنألا بحاص

 « مزحلا ىبتنم امزاح رومألا ريبدت مكحي ةمهلا ىلاع ناكو 751 ةنس ىف زعملا اهلخدو - عضوملا

 ةمدقمو ٠١+١7 ص نيسح لماك دمحم روتكدلل ةيمطافلا نباو 7 ةمستيلا ةزاعشاو هتمجرتو محن ىف رظنا )١(

 . ( ةيرصملا بتكلا راد ةعبط ) هناويد (سنؤم نيسح .د ةعبط ) ءاريسلا ةلخاو 01/١ ناكطخ

 رصم بدأ ىف باتكو 850/١ ةرضاحلا نسحو 4



 ا

 ةيروصتمل ىف لازيال ناكر ٠ ميت ربكألا هنبا نع دهعلا ةيالو هفرص ىف دح ىصقأ ىلإ همزح حضتاو
 نسحلا نب دمحأ ةيلقص ىلع هيلاو لعج ام « ةفرحنم ةجوعم ةريس ريسي هنأ دكأت نيح + سنوتب
 , 29 هنوحم ىف اميمت هتكراشمل هئانبأ دحأ لتق ىف هنذأتسي ىبالكلا

 هتلواحم تلشف اذإ ىتح ئوّسلا قيرطلا ىلإ هنبا دري نأ - ىودج نود - لواح زعملا نأ ودبيو
 رصم ىف هيبأ عم لزن نيح وت نأ هللا دبع ثبلي مو ٠ (9 هللا دبع هيخخأ ىلإ هنع دهعلا ةيالو فرص
 مس ومالا هتافو نيح هابأ فلخ ىذلا رازن هيخأل دهعلا ةبالو زعملا لعجف
 ظ . زيزعلا

 ةموعت نم دهعلا ةيالول هي ناك ىذلا يت تبا ةيرقب ىّجم زعل نأ ف بير نم سيو
 ؛ هل هتيقلتب ةيمطافلا ةلحنلا ةاعد ضعب ىلإ دهعو نيبوغللاو نيبنيملا نيملعما هل رضحأف « هرافظأ
 ناعرسو « هنم دوزتي ةفلتخما هتنمزأ ىف ىبرعلا رعشلا ىلع بكف ٠ ةذف رعش ةبهوم مالغلل تناكو
 نسس ىلإ ةما عم لقتناو . عدار هعدري ال نوحملاو وهللا ىلع فكعف « هتبهوم هيف تظقيتسا ام
 ىلع لدي ءانر وهو « ارتاف ءاثر امهيئريف هوبأو هوخأ توميو .ن نون او وهلل ايحب « هتريس قف ىضف

 هيخأ حيدم نم رثكي هناويد ق وهو . هقح هبلس هابأ نأب هقايعأ ىف رعشي ناك هنأو هريمض نونكم

 نيبو هنيب ةاشولا نم ىلسي ال ناك كلذ عمو « هل هصالخإو حيدملا اذه ىف هقدص سحنو  زيزعلا

 املأ ملأيو « نيطسلفب ةلمرلا ىلإ ةين : ةرمو ةرهاقلا راوجي سمش نيع ىلإ ةرم هدعبي هلعج امب « هيخأ
 . ناتريغص ناترتف امهو . هتبرح هيلإ زيزعلا دري ام ناعرسو « هنوحم بعالم نع هدعبو هتبرغل اديدش
 ظ 3 . ”ا/4 ةنس هتافو ىتح ةرهاقلاب ةثينهلا هتايح ف

 ةميدقلا رصمب - شبحلا ةكرب ىلع روصقلا لعج دّقف . امظع اقادغإ هيلع قدغي زيزعلا ناكو
 امظع اناتسب هل بهوو « ةعيدب قئادح اطوح نمو لينلا ىلع كلطت تناكو « هل ةصلاخ - نآلا
 ايمي نأ هل حاتأ كلذ لكو . ةمخضلا لاومألا نم هيلع ىنضي ناك ام ريغ « قوشعملا مساب فرعي
 : ةريثكلا دايعألا ةصرف زهتني ناكو . ةريدألا فو هضايرو هنيتاسبو هروصق ىف وهلو فرت ةايح
 نم مبقي ناك امف ءاوس « هفصقو هحرم ىف بعشلا كراشيف « ةيسرافلاو ةيحيسملاو ةيمالسإلا دايعألا

 داع دقو « هبابش علاطم ف لازيال ناك دّقف هانركذ ىنذلا 0 ص ( نيسح لماك : د قيقحت ) رذوج ةريس )١(2
 تناك امبرو . هللا دبع هيخأ ةافو دعب ةيناث ةرم هنع اهفرصف فرص ىف ببسلا نأ ءاريسلا ةلللا ىف رابألا نباركذ (1؟)
 ظ . المض بجيأ هنأ ىف ةمطاق للع ىبأب محت ةياتك ١ اهفرص نأريغ . ادلو بجني مل هنأ يبت نع دهعلا ةيالول زعل
 7 ظ ببسلا دكؤي هرمع نم نيرشعلا وحن ق لازيال وهو هنع



 م

 ىف اليل عومشلاب ءاضت براوق نم ذختي ناك امف وأ شبحلا ةكريب بابقو تاقدارسو براضم

 مهعم نم ىلإ عمتسيو « مهبراوق ىلع هقراوزب رمي وهو . سانلا نوبرطي تاينغملاو نونغملاو لينا

 انب رمو « اَبع اهنم بعي ناك ىتلا نوحن او وهللا سوثك روصي ام هناويد قو . هنايق ضعب مهعملسبو ظ

 ىف اتديقعو ةيليعامسإلا ةيمطافلا ةوعدلا ئدابم نم هيف هرشنو هعاذأ امو زيزعلا هيخأل هحيدم

 لاعفلا ىلكلا هلّقعو فافشلا ىنارونلا هدسجو فيطللا ىلاحورلا هرهوج رشبلا نع هعافتراو ماموإلا

 ةلودلا ةاعد نم ةيعاد هناكل ىح هلثمو كلذ .ف مي ىدامتيو . هيلع ةينابرلا تافصلا غابسإ

 فيضي ناويدلا قاوهو . حيدملا نع انثيدح ى هنع هانروص ام انبسحو ةضصاخ زيزعلا هيخأ ةاعدو

 : لوقي ذإ « رظتنملا مامءالا هنأكو « ةمنألا ىف هتديقعب انايحأ جرتمي ارخف حيدملا اذه ىلإ

 ىرسي ىذلا ٌردبلا انأ  ُسمشلا انأ حبصلا نأ

 ربببسلا "ف2 مصلا :ةننأ رْشعلا ىف  مجرملا انأ
 م

 تام 1 8

 رضلل ُفشاكلا انأ  ىَّمْعُنلل ريكلا انأ

 رهطلل  :ةيصاقتلا ننأ نقف قىتاوللا“ نأ

 رونو رمقلا رونو سمشلا رونو حبصلا رون وهف « ةمئألا دحأ ةيصخش هيف تدسجمي امنأكو

 غيسملاو رسيلاو رسعلا ىف وجرملا قزرلا مّسقمو نوكلا رّبدم وهو ءرون لك هنم دمتسي ىذلا راونألا

 رباحلاو مظعلل مطاحلا وه هنإ لوقيف رمتسيو . رهظلل مصاقلا قتفلل قتارلا رضلل فشاكلاو ىمعنلل

 . مهتمأل نويليعامساالا معزي ايك « مكحلا ركذلا نطاوبل فراعلا هنأ ديري ءركذلاب ملاعلاو رسكلل

 هيخخأ نيبو هنيب ةعبقولل مهتادأ ةاشولا هذختي ناك ىذلا وه رخفلا اذه لثم نوكي نأ دعبي الو

 هذه نم ءادصأ ددرتتو . ةلمرلا ىلإ ةرمو سمش نيع ىلإ ةرم « انركذ ايك « هدعبي هلعج امم « زيزعلا

 : كلذ ىف هلوق نمو 2« ضيفخ توص ى ةيناث ةراتو « ةرات لاع توص ىف هراعشأ ىف ىناعملا

 0”اَعْورَأ دجو نب فانأ _ ىلإ ىَمت نكن نإ ىلع ىبأ

 يسم الورق ىلْجلا ىف ةبونأب ىجتإلا ىَتْغأ ىتنأ مسلع دقلف
 (©) اعضرُم مراكملا تلواحو مَمَي العلا تو ىننأ متملع دقلو

. 
 هرعش ىف هتغالب ىلإ ريشي لوقلا . مضراو فرشأ : فانأ

)١( . 
 هبابش نايإ ىف ىتفلا : عقيلا (س) 0 نم ةغلابم ةنيص : الوؤق . مظعلا رمألا : ىّنْجلا (؟
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 ىل اوعدف ()ًعضْعضَتو 2 افكناف  هومتضهذإ 2 هتديش ىذلا تفرشلا
 ش ها 5 2و اا ا

 اعدصم نامزلا بلق اهب ودْقَي 2 ةلوج  براغملو قراشملا ىف يل

 اعفّدُم هاوس اموي دجت ملا نإ مااطلا ا وللا لا ا

 - اعمسأو عيطأ نأ ُضْرَف ىلعو  هطْهَرر صولا ىناصوأ كاذبف

 هذوفنو هتعاجش اهمدي نيب اعضاو مظعلا ظحلاو ىلاعلا بسحلا تاذ ةيولعلا هترسأ بطاخي وهو ظ

 هنأو هبابش علطم ىف اهساسو العلا ضار هنأ معزيو ؛ غيلبلا هرعشو مكحمنلا هيأرب ةميظعلا رومألا ىف

 هنأكو « هنم هنوعنمي ىذلا كرشلاو هقح هوطعيلف نذإو . اعضرم دهملا ف ناك ذنم مراكملا لواح

 كلت نأ معزيو « بولسملا قحلا هيلإ اودريو مهملظ هنع اودري مل نإ مهدعوتيو مهددب.و مهرذني
 . عيطيو عمسي نأ هيلع اضرف َّنأو ةمئألا نم هئانبأو بلاط ىبأ نب ىلع ءايصوألا ىبأ هدج ةيصو

 اهتمغ نأ ريغ « زيزعلا اهب قيضي ناك هتراثيق ىلع اريثك اهعقوي ناك ىتلا ةفوزعملا هذه نأ ف بير الو
 بوجوو هتيسدق ديدرتو هيف ممت حئادم ىلإ عمتسي نيح هردص نع فشكنت تناكام ناعرس
 ظ 0 ظ ظ . هتعاط

 هدودر دصقنو « هتراثيق ىف رخفلا رتو ىلع اهنحليو ممت اهفزعي ام اريثك ناك ةيناث ةفوزعمو
 فقوم : نافقوم هءاّزإ هلو . ةيمشاحلا ةيسابعلا هترسأب ىسابعلا زتعملا نب هللا دبع رخف ىلع ةفينعلا

 هترسأ رخافم نم روصي امب اضقن اهضقنيو هترسأب هرخف ىف رتعملا نبا دئاصق نم ةديصق هيف راتخي
 ىأ راتخي رح ىناثلا ضقوملا ف وهو : اهيلع دري ةنيعم ةديصقب هيف ديقتي ال ناث فقومو . ةيمطافلا
 ىلع اهتيفاقو اهيلع دري ىتلا ةديصقلا نزوب ديقتيف لوألا فقوملا ىف امأ « ةيفاق ىأو هيف مظني نزو
 رتعملا نبال ةيئار لوألا فقوملا دئاصق نمو « اهضئاقن ىف قدزرفلاو ريرج نيب ثدحي ناكام ةلك اش

 ا دمع «رادو دنه لآل رعْبَر ىأ» هلوقب اهلهتسا

 ظ : اعيمج نييسابعلاو زتعملا نبا ىلع اًدار . لوقي اهيفو « ىورلاو

 راقألاب  ٌموجنلا  نياقت له ىلع لثئمك مكُساَبَع سيل
 رارشلاب 2ىمترت ةبرحلاو .ًةر2 0 دّضّلاو ةاساوملو ٌرْهّصلا هل ْنَم

 ٍراهظالا»و هافخلا ىف اخ اًمسو انالخ ىلا ٌهاعَو ْنَم

 ىلع ناكو همطح اذإ مظعلا ضاه نم : هومتضه )١(

 .ريجني نأ كشو



2 14 1 07 ْ ًَ 

 -- و هو 1 -ٍ َ .ِ
 (") ءاعفلا ىذا ىوس لصنم الو ا ىلعك ىتقال لاق هل نم

 راس برثي 0 وحن وهو  اًدمحا هيف ْفلْخَي شارِفلا اطوت ْنَم
- 

 رانملاو  ىدهلاو 0 ماع  غألاو ظ ةدالولا 1 انلو

 راَجلا نميهملا نيمأ م ويلا انسداس ءاسكلا هأ نحن
 فانلا ناك. دل كنان اعلا اهلّمأت الك جّجح

 رهص هنأب رخافيو ٠ بلطملا دبع نب سابعلا همعو بلاط ىلأ نب ىلع هدج نيب نزاوي ممتو
 هيلع ىبنلا نأ : ةعيشلا هيورت ىوبن ثيدح ىلإ ريشيو . برحلا ىف نميألا هدعاسو ع لوسرلا

 اذهب نولدتسي مهو .« ىدعب ىبن ال هنأ الإ ىموم نم نوره ةلزمب ىنم ىلع» : لاق ماللا

 - مهداقتعا ىف - اًضيأ وه لب .٠ بسحف سابعلا نم ةفالخلاب قحأ سيل ايلع نأ ىلع ثيدحلا

 ةنيدملاو ةكم نيب عضوم وهو محن ريد موي ركذيو . ةفالخلاب رمعو ركب ىبأ : نيخيشلا نم قحأ

 ةعيشلا بهذتو « هالوم ىلعف هالوم تنك نم : لاقو « ىلع همع نبا ىلع متع لوسرلا هيف ىلا
 ىرجه ا عبارلا نرقلا طساوأ ذنمو . ىلعل ةفالخلاب مويلا اذه ىف ىصوأ مالسلا هيلع لوسرلا نأ ىلإ

 ةعيشلا هيوري ام ىلإ ميت ريشيو . مهل اديع ةجحلا ىذ نم رشع نماثلل قفاوملا مويلا اذه ةعيشلا ذخعتي
 هافطصا ىذلا وه هنأ ركذيو . هفيس : راقفلا وذ الإ فيس الو ىلع الإ ىتفال : لاق لوسرلا نأ نم

 هتبرض احلسم ازاصح اقرتخم « ةئيدملا ىلإ ارجاهم ركب ىنأ عم جرخ ةليل هشارف ىف مانيل لوسرلا
 اوئفَطي نأ نوديري ) هيلع ءاضقلا تت ها ل

 ةلالس نم مهنأ ىف نييسابعلا عم نوكرتشي مهنإ لوقيو .( هرون متي نأ الإ هللا ىبأيو هللا رون

 ريشيو . ءارهزلا ةمطاف ةديسلا هللا لوسر تنب ءانبأ مهنأب تاجرد مهقوف نوغفتريو هللا لوسر ماعأ

 نسحلا امهينباو اهجوز ىلعو ةمطاف ةديسلا ىلعو هيلع ءاسك لأ لوسرلا نأ نم ةعيشلا ّصقت ام ىلإ
 ركذيو. هنوددريربخ فت يبلا ل هأ نحن : : لاقوليربج- يم لويقياك مهسداسناكونيسحلاو

 .امظع ءالب اعيمج هيف بأ يكوربي خو دح أو ردب فةصامخو لوسرلا تاوزغ ىروربملا ىلعداهج

 نيبسابعلا ددبيو « همع ىلع هتلزنم عافتراو ىلع ةيلضفأب سمشلاك ةعطاس نيهارب اهلك هذه لوقيو

 )١( فيس : لصنم (١؟) . بسحو لصأ :راجن .
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 . اديدش افصع مهب فصعت ةديبم برحب
 اهسفن ىناعملا هذه ىلع حلي زتعملا نبال اهنيعب ةديصق هيف ضقني ال ىذلا ىناثلا فقوملا ىف ممتو

 نحأ نييولعلا نأ تيفيرنأ هيدديرب برات ىرعبب امري عم زخات :ييلع :هرخشو نويسانعلا لع هذزؤبق
 تنب ةمطاف مهتدجو ىلع مهدج قيرط نع اهل مهثرإ ةهج نم ءاوس مهتمومع ءانبأ نم ةفالخلاب

 نيدلل ىلجلا هتامدخ قيرط نع وأ ىلعل اهب لوسرلا ةياصو قيرط نع وأ مالسلا هيلع لوسرلا
 د ةظانا ىف نيلانتالا ةناعبصا دهر ىشود وما يلا لدتا اذه تهتف رع دقو ورم شل

 هبسي اياتك - رصانلا نمحرلا دبع نب رصنتسملا هلعلو - ىومألا اهبحاص ىلإ بتكز يزعلا هوخأ ناكو

 « مالسلاو كانبجأل كانفرع ولو انتوجهف انتفرع دق كنإف دعب امأ :  هيلإ بتكف . هوجبيو هيف

 نييومألل ىدصتي امك لعج ام كلذ لعلو . 7 باوحلا نع همحفأو زيزعلا ىلع كلذ دتشاف

 ظ ] : هلوق لثمب مهيلع رخفيو

 ("اهسيرع ومع ىف رخفت - مشاه الغب اَمْيَّرق نإ ا

 اهسيدقتو اهلاعم لمأ مشاه نم ةوفصلا ىلإ ا

 اهجيكتترب هللآ ذيب كثف ايطاارب نيت" نيبع 2

 شيرق توقاي هونبو وهو « فتلملا اهليغ ةحاس ف شيرق رخف نييولعلاو لوسرلا دج مشاهف
 اما ء مهتيسدقو مهالع لوسرلا لضفب نييمشاهللو « هدلص ةراجحف ةيما ونب اما سيفنلا اهندعمو

 ام ةمتا ةليبقل اهنإو « قرشملا ىف مهتلود هللا مده دقو « ةروزم ليطابأ باحصأف هونبو سمش دبع

 كفيك مهكفس رك ذيف رمتسيو . ةعينش ةمصو اهعياش نم لك مصتل امنإو « اعيظف

 . راع هلئامب ال مهيلع اراع كلذب الجسم كاما

 )١( معقلا فيعضلا : سويفض عمج : سيباغضلا (؟) مالا؟/0 ناكلبخ نبا . '

 . دسألا ليغ : سيرع .ةحاس : ةوقع (١1؟)
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 كير نب ''' عئالط
 اباش لازيال ناكو « فجنلاب بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا دهشم ةرايز ىلإ مدق لصألا ىنمرأ

 ودبي موصعم نبا ىمسي صخش ىلع هل هترايز ءانثأ ىف فّرعتو « ةيمامرالا ةعيشلا بهذم قنتعاو

 ةوعد تبقلو ؛ موقلا ةمدخ ىف ماظتنالاو ةرهاقلا ةرايز هيلإ بّبحف « نييمطافلا ةاعد نم ناك هنأ

 ةينمل اهكاح هولو ىتح نييمطافلا ةمدخ ىف قرتو ءرصم ىلإ راسف . انسح الوبق هسفن نم لجرلا
 رصن هنبا عم رفاظلا ةفيلخلا ريزو ىجاهنصلا سابع رمات نأ ثدحو (نآلا اينملا ) ديعصلاب بيصخلا

 لبقاف « سابع دض عئالطب نييمطافلا تيب ثاغتساف « ةرماؤملا تمتو 844 ةنس ةفيلخلا لتق ىلع

 . ماشلا ىلإ ىمطافلا رصقلا لاوما نم ببن امب سابع رف ةرهاقلا نم برق اذإ ىتح هتبراحم ديرب
 تعنو ةرازولاب ةصاخلا علخلا هيلع تعلُحف ةرهاقلا عئالط لخدو . قيرطلا ىف نويبيلصلا هلتقو
 بقلت رفاظلل نبا ةيمطافلا ةفالخلا ىلو دق ناكو . نيدلا ريصن نيملسملا سراف 0 كلملاب

 نسحأو عئالط ةلودلا ربدف « تاونس سمخ ودعي ال ايبص ناكو ( ه همه - ه44) زئ

 بلا ةفالخلل راتخا تاونس .,تس وحن دعب زئافلا قوت اذإ ىتح . اهريبدت

 ىف هلك رمألا بحاص حبصأو « هتنبا هجّوزو « دضاعلاب بقلملا دمحم نب هللا دبع وه ةرسألا

 ةرماؤم هل تريد ىتح دضاعلا ةفالخ ىف ماع ردي ملف « ةصاخلا بتاور عطق ذإ أطخأو . ةلودلا

 نم رمألاب هدادبتسال هلتق ىف ةليحلا لمعأ ىذلا وه هسفن دضاعلا نإ لاقيو 087 ةنس لتقف  هلتقل

 . ةيمامإلا بهذم ىلع نكلو ىليعامسإلا نييمطافلا بهذم ىلع ال اًيعيش ناك هنأ ةصاخو « هنود

 . ةيمامإلا هتديقع رتسي نكي لو . « اريبدتو ةسايسو القعو الضف هتقو لجر ناك» : ىزيرقملا لوقيو
 ىلع درلا ىف داّتعالا و هامس اباتك كلذ ىف فنصو « نييليعامسإلا ءاهقفلا اهيف لداجيو اهنلعي ناك لب

 نع ةوقب اًضيأ لداحي ناكو . هيلع مهرظانو ءاهقفلا هل عمج هنإ ىزيرقملا لوقيو « دانعلا لهأ

 ةديصق كلذ ىف هلو « ةيردقلا لوقي ايكربجم ال ةدارإلا رح ناسنإلا نأو ردقلا ىف ةلزتعملا بهاذم
 ظ : مبيلع درلا ىف هلوق نمو , ةيردقلا ىلع درلا قى ةيرهوجلا و : اهامس

 حئادمو هحنادمو هداحمأو هتايح ىلعو هيلع ةيرصعلا تكنلا ١77/١ ةديرخلا هزاعشأو هتمجرتو عئالط ىف رظنا )١(

 « فجنلا ىف هناويد ىنيمألا ىداه دمحم رشنو « هيف هريغ . 0977/9 ناكلخ نباو 7١7 ص ( ةرهاقلا مسق ) برغملاو

 . هتمجرت رداصمب الصفم اتبل هتمدقم ىق عدوأو رظنا ) ةفاتخم عضاوم فق ةرهازلا موجنلا :نم سماقلا هزحلاو

 هباتك ىنملا ةراع ىبو 147/7 ىزيرقلا ططخو ( سرهفلا



32 

 اهُدوحُجو اهُرارقإ ىوتسا ىتح نيب الالض تكلس ةمأاي
 افيو هللا  ريرشنب نأ ىلإ

 اهُدودُح َماَقُت نأ ةعيرشلا ّمنم 2 مكمعزب هلإلا ناك اذ مص ولا

 نب سيلجلا ةصاخو هلزنم ىف هسلحم ىلإ نوفلتخي اوناك مهنم ريثكو « ءارعشلل هباوبأ حتف دقو
 دالبلا ءارعش نم داصقلل ةبعكهدهعل ةرهاقلا تحبصأو ٠ سوداق نباو ريبزلا نب بذهملاو باّبحلا
 هقرب + ةنانل دهفمتا هيف ءازركلا الدهن لكلب + ملا ةراعو لكفرلا :ةاهاتلا نبا لاغمأ ةيرغلا

 6 ءالضفلا بّرقو ركشلاو دمحلا هناسحإب ٌقرتساو رثنلاو .مظنلا هنامز ىف قفن » : داعلا لوقي
 دقو . « ءاطعلاب ىصاقلاو ىنادلا ىلع ضافأو « ءاجرلا ووذ هيلإ لحرو . ءاسلج هسفنل مهذختاو
 همايأ ىف فلأو . هحنادم ىلعو هيلع ةديرخلا هباتك نم ىرصملا مسقلا ىف همجارت نم اريثك داهعلا رادأ

 هيحدامو ءارعشلا نم هيرصاعم ىف «ناهذألا ضايرو نانجلا نانج » هباتك ريبزلا نب ديشرلا
 . هيف ءارعشلا حئادم ىلع هرصق اباتك بابحلا نب سيلجلا هرعاش فلأ اك « هتمجرتب هحتفاو

ٍ ١ 0 دى  ف 

 « ةفيحص نيرشعو سمخو ةثام وحن ىف فجنلاب هرشنو هناويد ىنيمألا ىداه دمحم ققح دقو
 وه امنإ روشنملا هناويد نأكو « ني ءزج ىف عقب ناك هنإو هناويد ىأر هنإ ناكلخ نبا لوقيو
 نم وه امنإو هل سيل هراعشأ نم اريثك نأب هي رصاعم ضعب همهتاو « ىلصألا هناويد نم تافطتقم
 امبر هنأو « ةحيحص ريغ ةمهت اهنأ ودبيو «ريبزلا نب بذهملاو بابحلا نب سيلجلا : هيرعاش منص
 رثكأو . هرعش هل ناحلصي اناك اههنأ نم ليق ام حص نإ هراعشأ ضعب حيحصتل امهيلإ عجري ناك

 مثنلا ببس وه اذه لعلو . ةصاخ نيسحلا ءاثرو مهئاثرو تيبلا لآ حيدم ىف روشنملا ناويدلا
 وه هيف هنوبدني اموي اوُذْحَتا دقو نيسحلا لتقم ذنم نونوزحم امئاد ةعيشلا ذإ « هرعش ىف ريثكلا نيزحلا
 ريكفتلاو مؤاشتلاب عئالط راعشأ نم اريثك عبطي داوس وهو  داوسلا مهراعش اولعجو « ءاروشاع موي
 ءامأ اهتجهب لوحنت ايندلا ىرن ذإ ةرازولا ىف هسولج موي جيببلا هموي ىف ىتح . توملا ىف ريثكلا

 : ةرازولا تسد ى هعبرت نيح دشني وه اذإو « اتومو امو انزح هينيع

 ريزو ااهّتحاس لح دق مك رادلا ىذ ىلإ ] ظنا

 ريمأ اهب 2 يفوفصلا  رْنَو اًّنمآ رتخبت مكلو

 ريبكلاالو ريغصلا ّىقب ام  هللو الف اوبهذ

 رص 5غ  ةانقلا :قه- ه4 بنلا "اورايه :اه, ..لتقلو
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 برحلا ىرصملا شيجلا دعي ىضف « ةلوطبلاو ةعاجشلا نم ايلاع الاثم لب اعاجش عئالط ناكو

 ىبأب هورصاعم هبقل ىتح « همايأ لاوط مهلتاقيو مهلزانب لظو « ارحبو اًرب ارارم مهزانو نيييبيلصلا

 ىنونج ىف مهعومج قحسو نييبيلصلا ةعقاوم ىلإ ابهاذ ابيأ ىنيال هشيج ناك دف « تاراغلا

 كلذ ريوصت ىف هلو « اهلابج حوفس ىلعو اطوهسو اهنوزح ىف مهئامد كفسو مهقانعأ قدو نيطسلف
 : هلوق لثم نم ةريثك دئاصق

 بّرغ نمو دالبلا قرش نم رئاشب 20بتكلاو بئاتكلا ىف انيلع تلاوتا
 ()ٍبْيّسلا فَئفَتاك ليخلا ٌقاتع اهيلع 20<'تترج دقو اهيف سدقلا َلابج انلعج

 بكرلاو سراوفلل طوب ًالوههس اهتوزحو اهُراعوأ تحبصأ دقو
 "ل رمد نم ًالباو اهلع انسص اهتاّنج ىف  هامالس تدغ الو

 ىلع مهئامد رْثتو ليتقتلا نم مهقاذأ امو بيلصلا ةلّمح ىلع هشيج رصنب جيتبم حرف وهو
 ىلإ نييبيلصلا ىلع هتاراصتنا رئاشبب لسري ناكام اريثكو . اراهنأ كانه تلاس ىّتح نيطسلف تابنج
 تدقعناو ىجاهصلا سابع مايأ ةدم اهيف ماقأو رصم راز دق ناكو َىرّريشلا ذقنم نب ةماسأ هقيدص

 قييضتل بلح بحاص نيدلا رون ريثتسي ىبح هتاراصتناب هربخي ناكف ةقادص عئالط نيبو هنيب

 مهيلع ماغرض ةدايقب ىرصملا شيحلا رصتنا نيح ةغلاب هتحرف تناكو « بيلصلا ةلمح ىلع قانخلا

 ] فلوق ةيتثنلا» ةيمع قف ةماشأل فلل نويضوب + [يظع "است هال هتصدق

 ”مراوصلا فويسلا برحلا ىدل ىضمتو مئازعلا ىضمت هللا ىف اذكه الأ

 (مِغاور فونألاو اهاح اًطوُيو  اهراد رَفَع ىف رفكلا شويج ىَرَْتو

 مزالم نيبلا َرْصَلا اهلف ادع 2 ىىنتبت ٌرصم 'تقرافم اذإ لويخ
 «"ةغارضلا الإ ٌماْغْرَّضلا بحصيامو 2 قزأم لك ىف مار اب ريسي
 ()مشاوّعلا ىلايللا هيف تكح الو 0 لفل نيدلا رونل اولوقف

 مراح كنم تضم نأ اروتف ٌرهظُو 2 نِهَت الو ودعلا ضرأ ىلإ زهجت

 )١( طسو :رقع (5) : بهسلا . ةالفلا : فنفنلا . اهمارك : ليخلا قاتع .

 دسألا وهو ماغرض عمج : مغارضلا )2( 0 . ىوتسملا .
 . ملظلا ةديدشلا : مشاوخلا 5(  لئاسلا لطاحلا : بكسلا .اديدش ارطم : الياو (7)

 ] + لاقل فصلا رغو مزراب عمج + مراوملا (75)
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 وعديو « ةرداحلا هدسأ راصتنا : نييبيلصلل رمدملا هراصتناو لسابلا رصم شيجب ديشي وهو
 مراح نصح ىلع هنم اولوتسا دق بيلصلا ةلمح ناكو : راصتنالا اذه نيدلا رون غالبإ ىل لإ ةفاسا ا ١

 قضي ىتح مهبرحل دادعتسالاو مهعم مربأ ام ضقن ىلإ هوعديو « ةنده هعم اودقعو ةيكاطنأ هاجم

 . ةيبونحلا فارطألا ىق ىرصملا شيحلا قيضي امك ةيلامشلا فارطألا ُْى مهيلع

 اكع ىلع راغأو نييبيلصلا نفسب كتفيو ماشلأ لحاوس بوجب لازيال ىرصملا لوطسألا ناكو

 عئالط بتكف مهنفسو بيلصلا ةلمحب نيرغثلا ىف لّكنو سوطرطنأ ىمسي صمح نم برقلاب رغثو
 سدقلا حتفل هضهاتسيو كلذب نيدلا رون لداعلا كلملا رشبب نا اهيف هلاس ةديصق ةماسا ىلإ

 ظ : لوقي

 ٌليمأتلا هلانيالام جئر فلا نم لان لوطسألا ضعب نإ

 ليصحتلا اب |طِحب مل َهَّدِع سوطَرطُنأو اكع نم  ىوحف
 لوضالاو» .رضلا قيمف . لد اعلا كلملا ىلإ انلوق - علب
 لوطمملا بضغي نأ ٌرذْحاف را ضفكلا ىف نيّدلا لطي مك هل لق
 ليلظلا .ىفشت كيم .رتلاك . اذهل ,ذلا قا دكاذ بيحاو, .ندفلا لإ م

 بيلصلا ةلمح ىلإ حورتو ودغت لازتام تناك عئالط دهعل اهليطاسأو رصم شويج نأ حضاوو
 نا نيدلا رون بحاص ةماسا ىلإ هتاّيساح ىف عئالط ثحتسي امئادو . مئازهلا ولت مئازحلا مهم ةل

 رودتق .احرلا قش نيب اوعقي ىتح « ابونج مهيلإ وه فحزي انيب « الامش بيلصلا ةلمح ىلإ فحزي
 بيلصلا ةلمح ءازإ اهبجاو ىف رصقت مل رصم نأ لإ جوبضوب ريشي ام ةةللانو لدار رئاودلا مهيلع
 مايأ ترصق « بجاولا اذهب مايقلا ى ةرصقم ةيلانأ ىّتح صب تناكو « عئالط دهعل

 عضو مئالط ىلإ رومألا ديئاقم تيقلأ الف « ءارزولا نم هرثإ ىف ءاج نمو ىلاهلا ردب نب لضفألا
 بيبي امئادو . داتعلاو لاجرلاب اهّدمأو ليطاسألاو شويجلا زهجف « اهبجاوب ضبنت نأ هينيع بصن

 لكاوقّزمي ىتح « ايونج مهيلع وه مج اذيب الامش مهيلع مجهي نأ نيدلا رونب هتايساح نم ريثك ىف
 بيلصلا ةلمح ىلع مساحلا راصتنالا ىف هينامأ نود تلاحف ء هيلإ تدتما ةمنا ادب نأ ريغ « قّرمم ٠

 . ةراح ىنارم ءارعشلا نم هريغو ةراعع هاثرو « هيلع تضق ذإ
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 ٌىورَفلا 2 '7نبا
 لدي ام هتاجرت ىو « نعلاب ةدلب ةورذ نم هئابآ لصأ وأ هلصأ َىوُرَذل ىجن نب ىلع هيجولا وه

 نبا لوقيو « ةيبويألاو ةيمطافلا نيتلودلا ءارعش نم وهو « اهب دلو نكي ملا نإ رصمب أشن هنأ ىلع

 هيخأو نيدلا حالص ىف ىرخأو هابص ىف دضاعلا ةفيلخلا ىف حئادم هيف أرقو هناويد ىأر هنإ : ديعس

 هالا/ ةنس قوت هنأ نيرصاعمل ضعب ركذيو . لداعلا ريزو ركش نباو لضافلا ىضاقلاو لداعلا

 باش هنإ لاقف ٠ سداسلا نرقلا نم نماثلا دقعلا لئاوأ ىف اهفلأ ىتلا ةديرخلا ىف داعلا هركذ دقو

 ركذو « هابص ىف دضاعلا ىمطافلا ةفيلخلا حدم هنأ راملا ديعس نبا مالك فو « نامزلا اذه ىف أشن

 « هتافو خيرات ةرضاحملا نسح ىف ىطويسلا ركذي ملو 48 ةنس ذنم لداعلا ريزو ركش نبا حدم هنأ

 شاعو عباسلا نرقلا قحل هنأ دكؤي كلذ لكو <04 ةنس ىوتملا كلملا ءانس نبا دعب هركذ هنأ ريغ

 0 . نمزلا نم ةرتف هيف

 تاوفلا ىف رك اش نبا هل دشنأو « حيدملا ىف هورصاعم هب هون اديحم ارعاش ىورذلا نبا ناكو

 هناويد ىلع علطا هنإ لاق ذإ « هب بجعي نكي مل ديعس نبا نأ ودبيو « ةعيدب ةيلزغ تاعطقم

 : هلوق هتايلزغ نمو « نظي ناكام نود هدجوف

 داع . يغرلا فا اهلا ..قأقن فلل. اونا :نيعنلا ناك هناك نإ: ' نايا

 نايا تالا ريفا“ .ةايكفأ . نك ”سق ل وتلا راقأب ىل ْنَم

 ناكمإ 3 وأ مضلل ناك ول ةدهأ نيدخلا 1 ةيناق لك  ْنِم

 اهدعب اونابو « نوبحما هركذ املاط رجشلا نم عون ىلوألا ناب ةملكف ناتيروت لوألا تيبلا فو
 بلا رخال ناش عمدلا 55 ىهو نوئشلا دحاو : لوألا نأش ظفلو « اودعب ىنعمب

 ةديدش لايل ىف ةئيضم اراقأ قلي ول ىنمتي وهف « ةعيدبو ةمات ىناثلا تيبلا ىف ةروصلاو . ربخ ىنعمب
 لعلو . اجاربأ ناعظألا تلوحتو ا ةلفأ قبب كلوت اعاكف نييعلا نتكر قيثإ لوقيو + ورطلا وم

 ام

 ةديرخلا هراعشأو هتمجرتو ىورذلا نبا ىف رظنتا )١(

 تاوفلاو 41و 7757 ص ( ةرعاقلا مسق ) برغللو ادها//١
 نيتضورلاو 413/99 078/١ ةرضاحلا نسحو اهب

 ناكلخخ نباو ١77 ص ةنارتاو ةقرفتم عضاوم فو 7

 ] . ( سرهفلا رظنا ) همجارت نم مضاوم ىف

 ىذلا ةأرلل رعش تامدقم ىهو ةرط عمج : ررطلا (؟)

 . لبوالا : سنيعلا . اهتيبج ىلع هففصت



 ماا

 . رعاش ىف اهمظن هيف ةديصق هل ترهتشا دقو  ءاجهلا نف ىف تزرب كنف ىف زربت م ةيرعشلا هتبهوم

 لوقت افؤت ةنيفحت نا قران نهب هيقدحلا دل رفاعي

 لالملا تافص نم نسحلل ّىَهَم ايَع ٍرْهَظلا َةبْدَح ننال
 00 55 نم نكلا ىهو ٠ تابدودحم يا ءكاذكو

 "”ِلاج أ لاجلا مورق ويفف ماسلا العام اذإو
 '9ِلابْتلا بلخمو ىفلي .رس  اكلا رسم ىف ءانحنإلا ىرأو

 لاش لك ىف ره عكار لا تنأف عانحناب تتيأحت دق

 لاوهألا يقوم ىف ّمأف 0 هظلا ىف كرزو ليج ةلحتلو

 لاضفالا نموأ .لضفلا نم تن فش نإ كفا َةَبَدَح .هللا نك

 لاون - رحبب ةجوم وأ كنم ٍملِح ٍدوط ىلع ةولو» كاف

 كالا ركل ليي تدع نك كي هلا فايا" ."ةينازآف

 لايخلا .ىف قروزت نأ ىّسعف دب رجحلا نم نكي مل اذإو

 ةفصو لاج مسيم اهنأ ىلع ةئيصح ىبَأ نبأ ةبدح هيف ضرعي ذإ « ماليإلا دشأ مؤ ءاجه وهو

 ةنسأ نم اكتف دشأ ىسقلاف « اهلئاضفو اهنسح نايب ىف ذخأيو « لاللا ف نسحلا تافص نم
 روسنلا راقنم ىف ابيع ءانحنالا ناكامو « لاجلل مانسلاك لاج ردصم ىهو « حامرلاو فويسلا

 لوقيو « هتالصو هاوقت هنع ىنيف دوعيو تا قم اعكار هروصتيو . روصهلا دسألا بلخمو

 ولعت ةوبر اهنإ لوقيف مكهنلاو ةيرخسلا ىلإ دوعيو . هايند ىف هلمح لجعت دّسحي ريبك رزو هتبدح نإ
 . اهدعت ءاسنلا نأ هل معزي نيح اًديعب اًعلبم هب ةيرخسلا نم غلبيو « ههايم ولعت ةجوم وأ هملح دوط

 هنكلو « هلاج ةيؤرب نوتفم هنإ لوقيف « هتيرخس ىف ىداّتيو . لاجرلا لك اهب ىّلحت ول ىنمتتو ةيلح
 : هيف لوقيف ربوالا زخو ابداتم اهيقف زخيو . همالحأو همانم ىف الايخ . هآر ول ىنمتيف ادبأ هل رجاه

 ءارعشلا ْ ةلمح ٠ ُّى بيداو ىَراَي ال ٠ رهام قفل ف وه

 ءالؤه ىلإالو هودجو  -هوبلطنإ -ءالؤه ىلإال

 : لايئرلا . حراجلا ريطلا راقئم :رساكلا رسنم (*) : ىلاوعلاو فيسلا دح ىهو هبظ عمج : ابظلا )١(

 . دسألا . حامرلا

 اهماظع : لاجلا مورق (؟)



 م1

 نيب ضانلا هيلط نإو تدآلا ىعدي وهو هودجب مل ء ءاهقفلا نيب , سانلا هبلط اذإو هقفلا ىعدي وهف

 ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نيبذبذم ) : ءاسنلا ةروس ىف ةميركلا ةيآلا ىلإ ريشي وهو « هودقتفا ءابدألا
 نبا لاَمف اماح هعم لخد ريزو نب هللا ةبه ىمسي رعاش هبابش ىف هرصاعي ناكو . ( ءالؤه ىلإ الو

 :ريرو

 ىراج هضوح نم ايام ءاملاو ] 5 00 مامحب موي هلل

 راّضق تناولا لحنا لس 34ا ل ماَحخلا فافش . قرف“ .ةنأك

 نبا قيدصلا زهتناو . ءاملاب ءاملا هبشف ٠ لفغ رعاشلا نأكو « اهلساغو بايثلا ضيبم : راّصقلاو
 ةب-دبلا لع لاّقف « ةصرفلا ىورذلا

 ءاكذإ طرق نم هقرْحَي داكف هل ءاكذلا عبطلا دقوأ رعاشو

 ءاملب دهجلا دعب عاملا هّبشو  ةهَتحبرق اامايأ دهُجُي  ماقأ

 مالكلا ىف ىعلا اذه لثم هبيصي نم لكل مويلا ىلإ !فيرصلا ةسلا لعروس رعقلا حتر

 حافل 0 ةلفغ وأ ادمع

 5 ٌرضحْملا رهاظلا عم هل اًنطاب -انل قل رفولبنو

 ()مّدلا َهّلْوَل اهب ماّجح تاساكب 2 هءاجه تدصق ال هتْهّبشف

 ىذلا رفولينلا رهز ىتح هنسح نكي امهم نسح لك حّبقي نأ عيطتسي هنإ لوقي نا ديري هناكو

 . هدعب نم اليوط هب اونغت دقو « هلوح نمو هلبق نم نويرصملا ءارعشلا هب ىنغت املاط

2) 2 

 )١( مجحملاب مدلا ذخأ فرتحم : ماجحلا (؟0 . ةغابصلل ذختي رمحأ بشخ : مدنعلا .
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 ] مئادلا دبع نب ''”دمحأ

 ةروصنملا نم ةبيرق ةدلب : حاسُم رش ىلإ ةبسن ىحاسمرشلا مث ادلا دبع نب دمجأ نيدلا باهشوه ا
 ةينيدلا تاساردلا ىلع هتادل لثم لبقأو 577 ةنس كيلاملا نمر لئاوأ ىف دلو « اتلدلا ىلاش ىف

 لزغ ىلإ الو فوصتو دهز ىلإ هب هجتي مل هنأ ريغ هيف رهم ىّتح رعشلا ىلع بكأو « ةيوغللاو
 ضعب هئاطعإ ىلإ نوردابيف هرش نوفاخيو هناسلب سانلا قلسي ءاجهملا ىلإ هب هجنا اعإو « حيدمو
 « ةليسولا سفن كانه ذختيو قشمد ىلإ لحري ناك دقف رصم لهأ دنع هئاجهب فقي ملو . لاونلا
 : هل لاقو هيلإ اهَّدرف وجه ةديصق هيلإ مدقو ىّيَوُحلا نيدلا باهش اهيضاق ىلع لخد هنإ لاقيو
 لاق ىنتبدأ اذإ كنإف رهتشأل ادمع كلذ تعنص لب « لهاذب تسل : هل لاقف . لهاذ كنأك
 ناكو . هنع افعو هلصوف + .نتشاف ىضاقلا ميرغ اذه : نويدؤملا مهبيجيف ؟ اذه ام : سانلا

 ناك لثملابو « اناتببو ابذك ةاضقلا وجه ىف انيأر ايك همدختسي ناكذإ « دح دنع ءاجحملا ىف فقي ال
 هنم برقي ناكر يكنشاحلا سربيب رفظملا نأ كلذ نم « عروتم ريغ نيدلا ءاملع وجه ىف همدختسي
 نبا هيقفلا هليمزو َنالدَع نبا هيقفلا نم الك/8١ ةنس هسفنل نوالق نب رصانلا علخ دعب هتنطلس ىف
 دبع نبا عض ملو « نووالق نبرصانلا داعو هسفن لزع ماعلا راد اذإ ىتح « ىطايمدلا لّحرملا

 ضررعي و سربيب رفظملا وجهمو هشرع ىلإ هتدوعب اهيف هئنبي ةديصقب رصانلا حدم دقف « ةصرفلا مئادلا
 لحرملا نباب بقلملا نيدلا نيز نب دمحم نيدلا ردصو نالدع نب دمحم نيدلا سمشل هتبحصب
 : اهيف هلوق نمو « ليكولا نبابو

 ُفظلا هتاف ال ٌرّفظملا ىو
 ةسلأ نهدلا نإ سرع قف

 ممأ نع ٌريخلا ىلوت ىلوت 1
 نمز ف لاوحألا هب ىششمت فيكو

 هَتَرْصْنِ ِنالُدَع نبا موقي نمو

 هراعشأو هتمجرتو مئادلا دبع نب دمحأ ىف زظنا )١(
 موجنلاو ١9/1/1١ رجح نبال ةنماكلا رردلاو 86/١ تاوفللا
 .7494 «, 9/9 ةرهازلا

 ر#] امهر َ “م و ا
 رصتنم وهو ىفاو قحلا رصانو

 رصِق اوط ىف ةيراع ةباوثأ
 9 اوركشالو اهف مهرمأ اودمحب '

 طم مهافاو الو 2 ىاو ليتنا ال

 ؟رصتني فيك ىل لق لحرملا نباو

 ىنعمب ةيناثلا ىلوتو . مكحلا دلقت ىنعع ىلوألا ىلوت 1(

 . ضرعأو ربدأ



 ا

 تبدجأ هناضيف ىف لينلا رّصقو رصم ضرأب 7١9 ةنس ىف طقسي مل رطملا نأ فداصت دق ناكو

 . ريكنشاحلا سربيب ىلإ هدض |همامضنا ىف نيخيشلا نع رصانلا افعو . رعسلا عفتراو دالبلا ضعب
 : هدشنأف مئادلا دبع نبا هب ٌرمو « اهنم هافعأف مكحلا ةباين ىلوتب نالدع نبا ناكو

 ٍنالدع با لزع لرسم هللاو

 : الئاق تيبلا لمكأف .اريخ تيزج : هل لاقف

 ىناضرا هللاو الو ٍعفص ريغ نم

 ةعاج نب نيدلا ردب ةاضقلا ىضاق هئاجه ماهسب هامر خيش رخآ ناكو . ةديصقلا تعاشو

 هئاجهب هسفنل مقتناف هاردزاف ةمارص هيف تناكو « هّريبي نأ دارأ هنأكو « فاقوألا ىلع فرشي ناكو

 . طفلا اذه ىلع ةديصقلا ىضمتو « هيبأ لثم اَعرَو اهيقف ناكو 7١ ةنس هنبا ءاجهو

 ""سرادو ظ فاغ * اهفاقواو , سرادملا ىوكش ناطلسلا عمسي ىرمم

 7 سلانطلا لهأ فاقوألاب عبشيو هس عوج اب توملا ميدع تومن

 ىضاقلا داكو « ءارتفاو ناتهبو بذك اهلكو « ءارب اهنم امه مئاظعب هنباو ىضاقلا مهتي ذخخأو

 هذه دعب سانلا هاردزاو . هنع افعف هافعتساو ءارمألا ضعب لخدت نأ الول امراص ايامع هب لزني

 دالبلا ىف لقنتي ذخأو . ةمومسم ءاملعلا موحل نإف « هتلاح تءاسو « اًديدش ءاردزا ةثداحلا

 رودص نع تلاز ةمغ ناك امنأكو 7٠١ ةنس ىلاوح هتينم هتلجاع نأ ىلإ داشرلا قيرط ىرحتي ال

 ؤ  ىرهزألا ىزاجحلا ىردبلا "”نسح
 ءانباو هرصع لهأ ىلع ادقتنم الكتم اهوفم احيصف املع ناك» : هتمجرت ىف قربجلا لوقي

 ملسم م0 ىراخبلا ميحصا ةتسلا حاحصلا باتك ةءارقل امزالم هول ناك لوقيو (« هرصم

 خيرات ىرهذالا ىزاجحلا ىردبلا نسح ىف رظنا ١*( . لئاز وحمن : سرادو فاع )١(

 . اهدعب امو 78/١ قرمحلا اصاخ ناك ءاسك وهو ناسليط عمج : سلايطلا (1)

 . مهل ازييمت نيدلا ءاملعب
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 ىف ةّينسلا ةردلاو « دضعلا ةمالعلل عضولا ةلاسر لثم ةيملعلا نوتملا نم ريثك مظنب ىنعو ةركبم
 حبصأ دق ناكو . ةرجهلل ١١١ ةنس هتافو تناكو «ريغصلا عماجلا زومرو ةيقطنملا لاكشألا

 هريغ ىلع « ةعينم ةقيلسو ةعيدب ةقيرط رعشلا ىف هل : لوقيف هرعش قربجلا فصيو اًريبك اًرعاش
 ىلع تيب ١16٠١ وحن ىف فوصتلا ىف ةزوجرأ هلو « ةلئكت وأ اًوشح همظن ىف دجت القو « ةعيفر
 هامس مجعملا فورح ىلع هناويدو « تاياكحو رداونو الاثمأ اهنمض مغابلاو حداصلا ةقيرط

 رارش ةقيقح هيف حرش سانلاب قوئولا نم سايوالا عاجإو راضلا عفانلل راكفألا هيبنت » : نيمساب

 نا هناويدل هتيمست نم حضاوو . « سايقلا ميوق ةقيرط نع مهعابط ةفرحنملا ,« سانلا نم ةقيلخلا

 رعشلا تاعوضوم نم كلذ ىلإ امو اباتعو الزغو ءاجهو احيدم نكي مل لقألا ىلع هروهمج وأ هرعش
 نإ دل قع سانلا هولسل مذلا نم ريثك هبوشي دقن وهو « عمتجملل ادقن ناك امن ةفورعملا
 نم ميلسلا رارف مهما مهبنتجا نم لقاعلاو « ةينانألاو ماو عمطلا نم هب نوفصتي امل مهازتعا
 : لوقي « براقألا نم اضيأ لب بسحف دعابألا نم ال برجألا

 بذاوكلا نونظلا ٌرورغم كالو ٌةلمج َسانلا رذحاو نك اَنِطَف ىخأ
 (17 براقعلا روب :اناقلا . ف ةلئاقعا " ٠ مهنإ براقألا عون |اعسالو

 اربقف تنك نإو « كوثريل ايرث تنك نإ « كل توملا نونمتي مهنأو براقألا وجه ىف رمتسيو

 نم ءابرقألاب ىتح سانلاب نظلا ئيس وحنلا اذه ىلع وهو . بالكلا نم سخأ اسيسخ مهيدل تنك
 ةديصق نم مهيف ٍلوقي « ةفوصتملا تح دحأ هئاجهو همذ طايس نم ملسي ال داكو « محرلا ىوذ
 ظ : ةليوط

 (؟) ةَلَمَشلاَو زاكعلا»و فوصلاو ٠ ةحبسلاو 0 حييستلا ىلوأ ٌرّدحا
 َةَدْجّملو نْوَعْللاب لوقي | اعبات مهل سيلبإ راص دق
 دنع نم ركلا ىف مكنع ىلا اف ىومّلع متيوَح امم
 00 ا ف مكلثم / امو © ىدايقناو | ىهايق مكل
 . 0 ا 3

 ( مه متنكالل تمهام ىتماه ىلع ىجات  متناو

 ل 220 اا . لزتم وأ تيب : رقع 231(

 ىرديال ةهجو ىلع جرخخ اذإ ميهي ماه نم : تمه (4) ١ نيبكنملا ىلع هب عفلتب ناليطلاك لاش : ةلمشلا (؟)
 . هجوتي نيأ . ردصلاو
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 هتابجاو نع اوفرحناو فوصتلا قيرط نع :اوداح ةفوصتملا نم ارفن دصقي اعبط وهو

 نوعدي نم مهنم هيذؤي ناكو « ماثالا ضعب ىف - ةديصقلا ىف لوقي ايك - اوطروتو ؛ هنايلوئسمو

 : لوقي « ارازم اهولعجو را مهل اوداش اوتام اذإ ىتح « ءايلوأو اباطقأ ةماعلا مهنظتو نونجلا

 اْطُم ٠ سائلا ىدل ٍةْنج ىذ لك  انيأر نأ ىلإ ضعت مل انتي

 1 نعل ىذ نود نم هوذخت 20دق لب تنوذولي هب مه اَمَلَع

 ابرك جمب مانألا عيمج نع ١ نالف  نيلئاق هللا اوسن ذإ

 ابرعو اامجع  نوعرهي هلو ارازم  هولمجي تام  اذإو

». 

 محل يقتو نيبوذحملاب .ةماعلا مهيمست تناك نمو ةيفوصلا دض وعدي ىرصم عاد ءازإ اننأكو

 اذه ىف هراعشأ ةرثك عمو . اتاومأ روذنلا محل مدقتو ءايحأ ءاعدلا مهنم بلطتو تارازملاو ةحرضألا

 ضعبل - اناودعو الظ - هءاجهو همذ هجوي هدجن اننأ ىلع . اًرثأ رصم ىف اهءارو كرتت مل بناجلا

 نيدلا لاجر الف « همذو هئاجه ىف فرسي هلك كلذ ىف وهو « ةفوصتملا ىلإ ههجو ايك نيدلا لاجر

 . ابابرأ ةيفوصلا باطقأ اوذغتا نويرصملا الو ىوقتلا نع اوفرصنا

 مَ

 | روهللا سلاجمو ةعيبطلا ءارعش

 ابو ةبذعلا ةقفدتملا ههايمب نومعني « هضايرو هنايدو فو لينلا فافض ىلع رصم ءارعش شاع

 ةايحلا 1 « ضوح ىلإ ضوح نم هباعل انفان ىرحجي وهو ٠ راهزأو رامثو عورزو صورغ نم ىشني

 دقو . ايندلا سودرف اهنأب اهوحتف نيح رصم نوبقلي برعلا لعج امم « هسمب ام لك ىف لاهجلاو

 هدلهب ءارعشلا معن ناكم لك قو . ميرك ماقمو عورزو نويعو تانج اهنأب ميركلا نآرقلا اهفصو

 صخ امب روعشلا مهقمعتيو « لايجلا ةساح مهيدل نوكتتف « لايخلاو اهيف فرطلا نوحّرسي تانجلا

 ىلع لينلا ركذ ددرتي نأ ىعيبطو . هريوصت نع فصو ىأرصقب ىذلا يعنلا اذه نم مهرايد هللا

 تايقرلا سيق نبا انثدحيو . ةيعارشلا هنفسو هبراوقو ةنتافلا هضاير دهاشم ركذو ءارعشلا ةنسلأ

 طاطسفلا نم هل ةيلين ةلحر نع ىومألا رصعلا ىف ناورم نب زيزعلا دبع ايلاو دهعل رصم راز نيح

 ريغ « هنفسو هقراوزو لينلا فصوو ةلحرلا هذه لثم فصوب هدعب رصم ءارعش ىنعو .ناولح ىلإ

 ةاضقلاو ةالولاو ثادحألاب لصتت ةيقب الإو ليلقلا هنم قبب مل ٌثالولا رصع ىف ىرصملا رعشلا نأ



 ا
 ىمرملا دجنو « ةينولوطلا ةلودلا دهع ذنم ءارعشلا راعشأ نيودتب ةيانعلا ودبتو . ىدنكلا اهب ظفتحا

 53 لثمب هبكارم اهيف روصي ةعيدب ةديصقب لينلا صخي' هيورابخ رعاش ىبحي نب مساقلا
 ١ حاورْلا دعب روكبلا دك نص ديالو نيدتْغَبال اياطمو

 حاربالا قماقإ ىنكس خس لا ىف ةنكاس ّىهَو ريل اهلضأ
 ا” حارم تاذف َتَيلْخَأ اذإو  راقو تاذف وو اذإو

 حايرلا دج ىرجلاب 2تارساك 7 حايرلا مم تايراج
 حابصلا ةوض نيقتريالو ىل للا ىّرُس نيكتشيال تايراس

9 
 و 5 م 9. ل

 « حاَّضْحَصلاب َرورلا َنْمَحَيِو اهيف نفذقي رافلا نضتيال
 ةحنجأ تاذ ىهو « ءاملا نم امامت ةيلاخ ىهو ءاملا ف ىهف كال ريوصتا ىف ةيتظيو

 ءاضيب ىهف «راقلاب لفسألا اهرطش ىلطيو ضيبلا نم ىهو « قيقح حانج اهل نكي مل نإو ءاضيب
 ريستو « نوكسلا ىف ةلذ نود نكستف 'ئطاشلا ىلع رّقتو ؛ حاورألا ال حاولألا تاوذ نم ءادوس
 ىف باسنتو  ةكرحتم روصق ءاملا ىلع اهنأكو ؛ « حاج مارتعا نود اهريس ىف دجتو لينلا ةحفص ىلع

 ةلوؤض عمو . حاطنلل تلباقت ادوس اشابك اهنظتف انايحأ عمجتتو « , ىعافألا ةفخ ةفيفخ لبنل
 سم نورثكي نودعاسم هلو ؛ حافكلا دشأ كلذ ىف احفاكم حايرلا عم اهيرج رييدت نسْحُي اهحآلم

 نم لينلا ىف ةحاسلا نفسلل عيدب ريوصت وهو . مهحايص نم اظوخ ىرجت نفسلا نأك ىتح حابصلا
 هنفسو لينلا فصو ى لوقلا زعملا نب ميت زجوبو . ناكم ىلإ ناكم نمو ئطاش ىلإ ئطاش
 + لوقف

 ٌرَصِي ورسم موي  لكلو ٌرَصَتخُم لينلاب انل مو
 ٌرِدَحْنم ءالا ضْيَحِو اًدعص انب لويخلاك ىرجَت نفسلاو

 تل هارد رمنأكر ٌنَكُم هُجاومأ امأكف
 ببسي يلب سيب هد

 قيمعلا ريثكلا ءالل وهو رمغ عمج :راغلا (4) ناتكلا ةلجمب ىجان لالهل ىميرملا نع الاقم رظنا )١(
 . هيف قمعال ليلقلا ءالل : حاضحضلا ةنماثلا ةنسلا نم نماثلا ددعلا ىف ةيقارعلا

 94١. ص ممن ناويد (©) . ىثعلا ىف عوجرلا : حاورلا 20(
 نطبلا رهاظ نم ىّدتام ىهو ةتكع عمج : نكعلا 47) حرملا : حارلل .اليقث المح تلمح : ترقوأ (؟)
 . اهتايطو ] در
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 امنأكو ةيراع داسجأل ةيمامأ تايب وأ نَكُع هجاومأ نأكف « ةعيدب لينلل ةريخألا ةروصلاو

 نم لينلا ىلإ نيدبي نك نم نوطب ىف تكلا وأ ةريغصلا رقنلا وأ ررسلا هناضيف ىف هتاراد وأ هتاراوف

 ى هلوق ةفيرطلا هفاصوأ نمو .راظلاو راهزألاو قئادحلا فصو ىف ةريثك راعشأ مهقلو . هسئارع

 ْ : )١( ةروعانلا:

 9 7 ١ - . 2 م4000 م

 نيزحلا بيثكلا 2بحملا نينا ةنوزحمبب 20تسيلو نكن

 نوفج نمال معمدلاب فذقتو 2 مق نمال توصلاب ٌقطنف
 ""نيح لك ُمّمُه اهعمدأف ىَرتا ىف ميم اهلا نأك

 نوحللا تافيتخمب <0تّئغف  اهسفن تبرطأ ترمز اذإ
 م 5”
 اب

 نوححبا بثو  نييف رهظُيو ااهتازيك صقري  لاننغ

 نويعلا مالم اهنم ُدَعْطَتِو اهرب ىف  ًعراوف ىوُهتف
2 

 ل

 فلتخم نحلتو « نيع نم ال ىكبتو مفب ال وكشتو نيزحلا سئايلا بحملا نينأ نثت ةروعانلاو

 ىف ةريثكر اعشأ دادحلا رفاظلو . ادبأ قتلت ال « ةثلتمم ةدعاصو ةغراف ةيواه صقرت اهنازيكو نوحللا

 : "'هحلب وأ هرّسبو لخنلا ىف هلوق نمو ءراهزألاو راقلاو ضايرلا

 نم َنسبلف تيزت ناسحلا نفيهلاك ُّنَْنلا

 اهعلط هبشيو « ةيتوقايلاو ةيدرمزلا رسبلا دوقعب اهديج لوح نيزتت تاتتاف هلايخ ىف ابنأكو

 قح اهمضي ةضف نم لسالسب اهنوكت لوأ ىف ءاضيبلا حلبلا لبانس ىلع اًقلغم لازي ال وهو رضخألا
 هلباتسب لصتملا رضخألا هحلب رهظيو علطلا حتفتي نيح امأ . ةحئارلا بيظ لدنصلا بشخ نم

 رمحألا حلبلا هتحتو رضخألا صوخلا امأو ٠ بهذلا اهّسم اهسوءر دجربز نم لحاكف ءارفصلا

 . ةسيفن رهاوج رعاشلا لوح نم اهعيمج ةعيبطلا امنأكو « اقيقع رمثي دجربزف

 ةريزجم ىنغتي امك ١ ممم روصق اهيلع فرشت تناكو ةميدقلا رصم ىف شبحلا ةكربب رفاظ ىنغتيو

 اهراوجن اهل اًخأو ىه هنم اهلعجيو . عمتجمي ام ناعرسو ةرهاقلا مامأ اهدنع لينلا قرتفي ىتلا ةضورلا

 : 7لوقيف لينلا ءارو سمشلا بورغب سقالق نبا بجعيو « ليوارسلا ةلزتم

 ادئالق 2نهرامغأ

 )١( ص ناويدلا 474 .

 لئاوس : مم (؟) .

 . 478/7 ةرضاحملا نسح (م)

 . #7 ص ناويدلا (4)



 آلآ ]

 قّمشلا ُهَرْمُح نم اهدعب ال بجعاو ةبراغ لينلا قوف سمشلا ىلإ ٌرظنا
 قرَعلا ىف ءاملب 'تقرتحا امنأاك  اهفلخي هيف اعاعش تدبأو 'تباغ

 ("قرو نم َعيِص دق فقروز اهرثإ ىف  اهَدِقْنل ىاو للهف لالهللو

 اخ اهانتش هن تفاخر لئلا: ف :تقزتحتا لب نسنفلا تفاغ دقق ب ةعيبد ةلاوتخ روض نعوم

 ءاج ةضف نم اقروز لالهلا روصتيف لايخلا هب عستيو ؛ قفشلا ةرمح قفألا ةحفص ىلع تفلخ

 رايدلا ىف حلاصلا كلملا عم وهو رصم ىلإ نينحلا ريهز ءاهبلا ردصب جومبو . قرغلا نم اهذاقنول

 : "7دشنيو « هيف ةيلينلا هتالحرو لينلا ىلإ قوشتيف ٠ تارفلا ىحاون ةيقرشلا

 تاردحنمو اانب تادعّصم هيف _بكارملو لينلا اذبح
 ىتاَذل نم ثيهتشا اهف ةزي | جلاو ةريزجلاب ٌىلايلو
 "2ِةاّربلا نوطب ىكح وجو س2 يبواوطلا َروهظ ىكح ضور نيب
 تانطاو.. .نخحانرلا خيب 5 فلا ةّيحلاك جيلخلا ىرُجَم ثيح

 تاملاو ذاب نيب للف لح بقا نع .ثيدحلا ني قر تاع
 . براوقلا نم هريغو هبراقب دعصت لينلا جاوماو ةيلينلا هتالحر ةرطع ىركذ ركاذي هنإ

 ةضورلا ةريزجو ةزيحلا ىف هسنأ سلاحم ةرطع ىركذ ركذي ايك ؛ ةردحنم ةدعاص ىنتامو « ردحتتو

 ىف سيواوطلا ناولأ اهنأك ةجيببلا ناولألا ةفلتخم ىهو هلوح نم اهدوروو اهراهزأب ةجربتم ةعيبطلاو

 ١ ىعست تايح هناك هضانر نو هناجلخ قى ىرجب لينلاو « ةرئاطلا ةازبلا نوطب ءافص فاص وج

 ءاهبلا بلق قفخيو « ةليمجلا ءارضخلا لوهسلاو نايدولا ىف ةايحلا ثفنت لب مسلا ثفنت ال تايح
 ةيرصملا ةعيبطلاب نونغتي ءارعشلا لَظَيو كيلاملا ماي ّرصم ٌلِظْو . هراعشأ ىف نينحلا اذهب ارارم

 7و4 ةنس قوتمل سناكم نبالو « هراهزأو هراجشأو هتاهزنو هبراوقو لينلا نم ةعئارلا اهنتافمو

 راقلاب 0 براقلا اهعم فصوو « هقافر ضعب: عم اهعضوم دّصق ةقساب ورَس ةرجشل فْضَو
 9 لوقي , هوبكر ىذلا

 ءاغضالا تلام نذأ اهنأك ٠ هب ريرّخلا شاجذإ رْهلا ىلع تلام ا 5 2

 )١( بنذلاو قاسلا ةليوط .ةضف : قرو .

 . 474 ص ىومحلل بدألا ةنازخخ (4) 2 27 ص يهز ءايبلا (7)
 ةريغصلا روقصلا نم سنج ىهو ىزاب عمج : ةازبلا (؟)
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 ءارمس ناكعأ ىلع صْرَق ءانكد لا امترشقب ارمحلا اْعْمَص نأك

 ءابدح قفألا لالهك هلا ةيراج  هادرج ىلع  اهلإ ىعس

 ءاسْمل دهشلاك ِةَفَش ىلع اش ِلَدْنَصِملا ءاملا ىلع ىكحت ةادوس

 ىلإ ىغصتل تلام نذأ اهناك لينلا ىلع ةلئاملا ورسلا ةرجشف « . عيد تايبألا ىف ريوصتلاو

 صرق اهناك هناضيف ىف لينلا جاومأ ىلع ةينحنم ىهو نكادلا رمحألا اهنولب اهليختيو « هريرخ
 لالهك ءابدح ةنيفس ىف اهيلإ اوعس مهنإ نسناحم نبا لوقو ةيراع ءارمسل نطب تايطب قصتلم

 ىلع ال ةعوبطم ةماش لدنصلا نينوك ب ظع راطعلا نك ادلا لينلا ءام ىلع اهليختيو « ءادوس قفألا

 . ىصم السعو ادهش رطقت داوسلا ىلإ ةبراض ةفش ىلع امنإو « ّدَح

 « بارشلاو سنألا سلاجمب نونغتي ءارعش دحين ةليمجلا اهنتافمو ةيرصملا ةعيبطلا رعش بناجمو

 نكلو « اهئامدنو اهتاقسو اهسوتكو رمخلاب اونغت نم ربكأ ساون وبأ - انب رم اك - رصم راز دقو

 ئرجي الو لدتعم هتعيبطب ىرصملا بعشلا نأل .« ةحضاو اراثآ را ارنا نزع نفع( هارعب

 ريغو حيدملا ىف ىسابعلا رصعلا ءارعش نوك احي اوناك امنإ نيب رصملا نأ ىبأر ىفو « نيدلا همّرح ام ىلع

 « رمخلاب ىنغتلا ىلإ نيينولوطلا مايأ ذنم هب قتلن مهنم ارفن تعفد لق وأ ةاك احنا هذه مهتعفدو حيدملا

 رفنلا اذه روهظ ىلع دعاس ام لوأ ناكو . هبارضأو ساون ىبأل اًديلقتو ةاكاحم امإو اهيلع انامدإ امإ

 لاقيو « هيورامخ هنبا هلثمو رمخلا ةرقاعم نم جرحتي اال ناك نيدلاب هحسمت عم نولوط نب دمحأ نأ

 اوذخأو «رمخلا ءاستحا ىف ءارعشلا ضعب امهاكاحف . 0'2ذيبنلا نم الطر نيعبرأ برشي ناك هنإ

 « تارايدلا هباتك ىف ىتشباشلا اهركذ ةريدأ ةعبرأ نيحلا اذه ذنم ترهتشاو « ةريدألا اه نودصقي

 « هروزي ام اريثك هيورابخ ناكو « لينلاو ةرط ىلع فرشيو قرشلا لبجلا ةق ىلع رَّصقلا ريد ىهو
 . ناولح راوجي هيومط ريدو « ةزيجلاب اين ريدو « شبحلا ةكرب ئطاش ىلع ةميدقلا رصمب اًنحْرَم ريدو

 نب دمحأ مهمدقتي « ةلاقلا ىتح رمخلا سوثك ىلع فكعي رعاش ريغ نييديشخإلا مايأ ىف اناقليو

 '': لوقي اهيفو# ءرصمب نيبولعلا فارشألا بيقن ابطابط نب دمحم

 عدا )>

 روم راجشألا ىلع اهنم ُلّطلا»و ةمئاد ٌراطمألو َبْرْشلا كرتأأ
 7 3 ٠ كمد ع امو

 روشنمو ىوطم دوعلا ىف ةدرولاو .-يبرط نم ناوشُلاك َزَتْهَي ُنِْضُعلاو

 )١( ص'( طاطسفلا مق ) برغملا (؟) . 517/7" ةرهازلا موجنلا "35١ .



 رضع ظ

 مساب زوبنملا ديعس لثم نم رعاش ريغ هاكاح دقف ةلافلا ىتح اهبرشب فارشألا بيقن ناكاذإو

 . ةريدألاب نالي ناريخألا ناكو « ماصعلا ىبأ نباو مصاع نب دمحمو سنؤم نب حلاصو رقبلا ىضاق

 سلجم فصو ىف لوقيل ىتح ءايحتسا ريغ ىف نيدلا ىلع ئرتحجيو اهبرش ىف كتبتي ةصاخ اههيناث ناكو
 : )١( هسلاخم نم ما

0 00 
 و

 ٍءوصو الب 52 9 رهطو لَصم َر ٍغ هب هلالا ىريال سلجم

 نإ 1 ملا 9 0 1 60 2 8 . . َة وا 2 وو

 رمزو  جوعلا ةمعن -ىوس 0 سبا .نوق“ .نم سوثكلل

 ..راتسالا :نوكرام اوسأ :ةرتيتعم نوح قوكراا دش :ةنحام. ةيرزم. ةشيعفنكيطي وهف

 نع هعمج امو هكولس ءوسو هفارحنال دهعلا ةيالو نم همرح هابأ نأ انب رمو , زعملا نب ميمتب قتلنو
 لاج نيبو اهنيب عمجم دقو . ةدرفنم اهيف ثيدحلا قوسي دقو « ةريثك راعشا رمخلا ىف هلو « هنوحم

 : ""درولا ىفو اهيف هلوق نمو «. هبحاوص ضعب نيبو اهنيب وأ ةعيبطلا

 ةقوتفم سافنأ كسملا هيلإ ىدهأو اهدودخ ىناوغلا هّنراعأ دروو
 . 2# . 8م هاو ل 1 96 و .٠ ١ َدّلا اك

 هقوشعم دحخ قى نيبلا ةادغ تقيرا قشاع عمادم' هش ى ل

© 
 َّض 0 ى رق : ًِض 5 َّس هم

 هقيروت ةقرو هأرم نسح ىلع  هتابنج ى حارلا سوتك انردا

 نمو . هقاروأ ةقرو هنسح ىلع برشي وهو « قارفلا موي هقوشعم دخ ىلع ترئانت قشاع عومد
 : 9 هلوق هتبحاصو رمخلا نيب جزملا ىف هلام فيرط

 "اقم ةرض اهاس نأك نزع ةَميَْعُم اك لش اهثوا
 2 5 م ع
 ةكحاض  ىهو  تلاقو اهتلبقف

 ةلئان تنك ىّدَح تلوانت اذإ

 -ص

 ساقنم ريغ ىرمعل اذهو ىبسفن

 ةلئاق ةحزام هتلبقو هنم اهسأك تلوانتو « اهجهوو اههنولب اهيدخ هبشت رمخلاف « ةعيدب ةركفلاو

 , اهسفن اهل مدق هنأك لب « اهبرشتل اهدودخ ال مّدق هنأكو ؟ سانلل سانلا دودخ قست فيك : هل

 . 744 ص ناويدلا (*) )١( ص ( طاطسفلا مسق) برغملا 737 .

 . رانلا ةلعش : سابقملا (4) 2.788 ص ناويدلا (<)



 نضل

 ئناه نبا ةركفلا هنم سبقو . ساقني ال لب « بيرغ سايقل هنإو « هسفن برشي دحأ نم لهو

 : '"'هل ةيرمخ ىف لوقي ذإ . ىمطافلا دهعلا رخاوأل قوتملا ريغصلا
 رولا

 هذ ”بانغلا  ىدبأ . "تيفيمو
 57 9 روب * را

 هتانجو قى  ءهابهصلا بهلتت

 مهَخ ةجاجزلا ألم اذإ ىنح
 هاد هم# 3 :

 ذا 6 د. موش ناشد هد
 ةس َق هدرو فرفرف اغدص

 هسالج ىف هينّيع نم ريستف
 ٠ مي 2 ٠ 2 ..

 هسافنا نم رمخلا حافو ارون
 رع هو -

 هساك نه هرون برشيل اندف

 هب عستيو « درولاب ضيبألا سآلا جزتمي اكهدخب جزتمت هتلصخ وأ رعشلا غدص نإ لوقي وهو
 اذإ ىتح « هسالج ىلإ |مهنم ريسيف هينيع ىف رحسلا بهلتف هدخ ىف بهلتت رمخلا نإ لوقيف لايخلا
 . اهيستحي نأ ديري سأكلا نم اندو انيقي هنظ لاحتساو « ارمخ تئلم اهنظ ارون سأكلا هدخ الم

 : "”هلوق لثم نم ةسلس ةلهس ةغل ىف ةحرم تايرمخ كلملا ءانس نبالو

 ىباوكأ نيأو 2ىسوثتك نيأ

 تجرم نإ ثبابحلا اهيلع ودبي
 اهعبتب 2رورسلا قايو ىأت

 تعلط اذإ اهل اًركش ٌدجسأ

 مم. # م <
 ىب ىلوأ نوحمنلا قحو ىف

 بادها ريغب نويع لثم

 ىبارحم ّىدل ىبسأك تنأك

 ناك القو « ميعنو يهل ىف شيعي ناك هنأ انب رمو « اجاهتباو اًحرم هتايرمخ ىف روصي وهو

 كلذل « هل ةايهم فرغلا لئاسو لكو «٠ فرت ىهو ءرطع درو ىهف « هيذؤي كوش هتابح ىف هضرتعب

 . هتايرمحخ ف احرم هانيأر اذإ بجعن ال

 جابهتبالاو حرملاب حفطت هتايرمخ لعج امم « هلثم ةمعان ةنيل ةئينه هيبنلا نبا ةايح تناكو

 . (4) 2 هم 5 .٠ أ . ٠

 : ' هلوق هتايرمخ فيرط نمو « قئاش قئار ةعيبطلاو نوكلا ىف ام لك نأب روعشلاو

 رار ْ هَ سا را وى

 هرك اب شيعلا انها كحوبص ركاب

 ف . 0 رى

 هترحم ى يىراردلا ىرحجم ليللاو

 )١( (رصم مسق ) ةديرخلا 1

 )"( جزم : قرقر .

 ص ناويدلا (؟) ١4
 ) )4ص ناويدلا 4١

 را َة 20 0 0

 جر .ُ 1 ا هر
 ١ هرهازا رن ىلع وفطت ضورلاك

 . فتلملا رجشلا : كيألا (ه)
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 ضخ

 هرهاوج ىَوُهَت نم رع نع فونت بّبح الا توقاي بوذ ىلإ ُضُهْناَف

 هرصاع دوقنعلا عم اهانّج لهف هّبش اهل قاسلا حبو د: :ءايح

 ("7هرئادغ تّدوساو هاَّدَح َضيباف 5 قَّسَع نمو حّْبص نم نوت قاس
 07 ةرداج هينيع رحس كرو هلئ اهش ىداولا هنأ تفل

 هرحام .نفكلا غني نفأل ركل لآ هللا ةتيوزاه الفم تارا قلق ريا ا و

 ءامسلاو « نوصغلا ىلع احرف ىنغتي ريطلاذ « اهيف ءىش لك فلتو « ةيرمخلا ىف ىرست ةحرفلاو

 ىناجلا امتاكو اهدخك ءارمح رمخلاو « ةييبحلا رغث هنأك سأكلا بابحو « ةعطاسلا اهبك اوكب ةرونم

 انأكو « ةجيبهبلا اهرئافض داوسو نيقرشملا اهبيدخ ضايب لمجأ امو اهدوقنع عم هترمخ فطتقا

 هبرب نمال توراه هأر ولو « نيتبالخلا اهينيع رحس رداع تروزو « اهتقاشر ىداولا ةناب تسبق

 . هرحس نع فكو

 نباو قارولاو رازحلا لثم كيلاملا رصع لئاوأ ىف رمخلاو وهللا ءارعش تايرمخلا نم رثكيو

 نومظني اوناك نمم نيريثك نأب دهشي امم لعلو . ةهاكفلا ءارعش نيب مهنع ثدحتنسو لايناد

 دجن نأ اهمثإ ىف اوطروت الو رمخلا نوطاعتب اونوكي ملو اًديلقتو ةاك احم اهنومظني اوناك امنإ تايرمخلا
 نباو لحرملا نبا مساب روهشملا رمع نب دمحم نيدلا ردص وه كيلاملا نمز ءاهقف نم اريبك اهيقف

 اذه ىلع اهلهتسا هرصع دعبو هرصع ىف ةاورلا اهوادت ةيرمخ اهيف مظني 7١7 ةنس قوتملا ليكولا
 . "” طفلا

 يعدل ىذا ةففالا ريكا ىف + ةويفتت ل نيالفا“ قا .؟لريغتبل
 (9ْبرعلا ُدّريللاو الّطلا َةاَقس ىديأ فرت لام ىلع ٌنفسأت ال

 اوبلتساو محملا ىداوف اورعو الإ الّلُح اهجار نم ىّحار اَوَسك اف

 ارق اع هعيش .سآنلاا ىلع... اهعباع هناغاةداع لص اج سرت اق هتلع . نقم دقو

 ناهرب خيشللو . هبالط هيلإ داعو هسورد ىلإ داعو « منآلا اهرزو نم هتءارب تتبثو ءاضقلل مّدقو
 هنأكو « اثدحو اهيقف ناكو « هرودب تايرمخ لزغلا ءارعش نيب هتمجرت ترم ىذلا ىطاريقلا نيدلا

 )١( تاوفلا () رئافضلا : رئادغلا . مالظلا : قسغلا 007/7 .

 ) )1ركبلا ىهو ةديرخ عمج :درخلا .رمخلا :الطلا (4) 2 ةيشحولا ةرقبلا دلو وهو رفؤج :عمج :رفآجلا
 ةيبحلا . اهينيع لامي ءةفورعملا .
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 : 7 لوقي ذإ « ريبك نج ام رعاش ناسلب قطني

 اهتاَقس ثفكأ ىف قرشُت سمشلاو 2 اهئامس ٌردب تمدان ليل مك

 اهتارع ىف ءانسملا سقنتك ىلَجْنَيو مويغلاب َريسس ردبلاو
 اهتاناح ىلإ اًدبتحم تيعسو دّلقم لك ءابْهَّصلا ىف تفلاخ
 امتاكرح ىلع فضقو اهتاكس انسوفن نإ  راتوألا َكّرحمأ

 امتاشو مغرب ىلصو ىلإ ًتماق 2 ىلذاع اهيف ةتمغرأ ةحيلمو

 امناتفل نم  نالزغلا ةحيضفو  اهتارطخ نم ناصغألا ةلجَحاي

 ى هتعارب ىلع لديل «٠ عضوملا اذه ريغ ىف اهانروص ىتلا ةينفلا هتراهم مدختسي امنإ ىطاريقلاو

 , تايبآلا هذه لثم ىف هب قاحللا عيطتسي ال هيرصاعم نم ادحأ لعل لب « هنمزل ناحملا ةاكاحم

 ىهو « لزغلا وأ هتبحاصو رمخلا وأ ءابهبصلا نيبو ةيرمقلا ىلايللا ىف ةعيبطلا لاج نيب اهبف عمج وهو

 . ةيريوصتلاو ةيقيسوملا اهتعورل اليوط فالسألا اهب هون دقو « ةليوط

 . ه 555 ةنس سربيب رهاظلا رمأ نيحو « شيشحلا ىطاعت كيلاملارصع ىف رمخلا محازي ذخخأو

 ١ ضعب ى لايناد نبا كلذ ىلإ راشأو « شيشحلا قرحب رمأ اهناند مطَحو رومخلا تاناح قالغإب

 رمخلا اهتمدقم ىفو 545 ةنس نيجال ناطلسلا مايأ ىف تاركنملا تلطْبأ نيح لوقو هرعش
 : (9ةششحلاو

 اركم ارمأ طق لواحت نأوأ 2 اركْسُملا قونت نأ ىميدن ٌرذحا

 ىرولا ناطلس ناكو كولملل رهق ىذلا َنيجال روصنملا ُهلود ىذ

 ارهحأ كمْسح ريصي ريقفلا اذا 2هرصع ىف اًرضخأ لكأت كايإ

 لايناد نبا ىهنو « هيطاعتع لزنيس ىذلا ديدشلا باقعلا ىلإ ريشيو . شيشحلا : رضخألاو

 دوعيو ٠ سربيب رهاظلا رصع بهذ امك نيجال رصع بهذي ام ناعرسو . رمخلا ىطاعت نع لثملاب

 نم تاعوطقم "7ةدغ اهيف هلو « غئاصلا نبا اهب قلعت نمو « رمخلاو ةشيشحلا ىلإ سانلا نم رفن

 ] : هلوق لثم

 امو ٠١7 ص نيسح لماك دمحم روتكدلل نييويألا رصع ٠/١ قفاصلا لبنملا )١(

 ] ] . اهدعي "848/9 تايفولا تاوف (؟)

 ى رعشلا ىف تاسارد باتك تاعوطقملا هذه ف رظنا (9)



 ١م

 ءايهصلا ةفالش ماقم تماظق ةئروفاك كعارضخ ىنطاع مق
 ءارمألا ىلع هيت هل هلم  امهرد لواتت اذإ ريقفلا ودغي

 نوريثك اناقليو , ةرهاقلا ىف روفاك ناتسبب ريثك اهنم عري ناك هنأل ةيروفاك اهنأب اهفصوو

 . امتايقو اهناندو اهسوتكو اهسلاجمل رمخلا اهيلع نولضفي
 ىبأ لوق محل أرقن امو « ةينائعلا ةبقحلا ىف ءارعشلا ةنسلأ ىلع رمخلاو ةشيشحلا لظتو

 ظ : ةرجهلل ٠١797 ةنس قوتملا ىركبلا 2١7 بهاوملا

 29لاَرَعلا لكش ناجّنِفلا ىف حب الو ًاكنِم - حضن ٍووهقو

 "نلالثلا دورت ىف انك دْرَخ ٌةقوثم كافيه اهريدت
 لالّضلاو ىدحلا نيب انراكفأ تعزو ٍةوطَوَأ ورعب

 نلايغ الإ وتسنأ ام ىمقت -تلبقأ دقو -0سمشلل لوقت
 اهنأ نيينامعلاو كيلاملا مايأ خويشلا ضعب ةنسلأ ىلع تايزمخلا عويش بابسأ نم ناك امبرو

 اًرمر اهثوشن نم نيذختم ىبرع نباو ضرافلا نبا لاثمأ نم ةيفوصلا ةنسلأ ىلع تعاش دق تناك

 نم رفن دنع فقنو . هيف نئفتلا ةلواحتو اهمظن ى اجرح نوزيثك دبي ملف ؛ « ىهلاإلا بحلا ةوشنل
 دقف مهدعب اوءاج نم امأ « نييمطافلا مايأ ءارعشلا نم مهلكو «وهللا سلاجمو ةعيبطلا ءارعش

 . ثيدحلا ضعبب مهصخنسو ةيبعشلا ةهاكفلاو نوجا نيب أوجزم

 ظ ىسينتلا عيكو (4) نبا

 نب دمحم نب دمحأ نب ىلع نب نسحلا وه لوقيف « اليوط ابسن عيكو نبال ناكلخ نبا قوسي
  وحنلاو هقفلاو نآرقلا لهأ نم ناك هنأ ركذيو «فلخ نب. دمحم هدج بقل عيكوو « ىبضلا فلخ
 ىف زاوهألاب مكحلا ىف ابئان ناك هنإ لوقيو « ةريثك تافنصم هلو ؛ مهرابخأو سانلا مايأو ريسلاو
 هدلومو ىدادقب هنأ رعاشلا نع ركذيو « دادغبب ٠05" ةنس قوت هنإو قيلاوجلا نادبعل ناريإ

 ةفلتخم عضاوم ىف تيملا ةبلحو 74/١ ةميتيلا ةمئتو ] . »95/9 انألا, ةناعر )١(
 نباو 715/7 (ةيدنه نيمأ ةعبط ) قيشر نبال ةدمعلاو .رمخ :ةوهق )7١(

 . ٠١4/9 ناكلخ . ةنسحلا ةباشلا : دوخ (*)
 67/١ ةميتيلا هراعشأو هتمجرتو عيكو نبا ىف رظنا (4)
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 7 اهلهأرهتشاو « ةلزنملا ةريحب فدنمتو :ةيلاحلاديعسروب برقب تناكةنيدم ىهو ءسيّنتب

 تناكابن أ نويفارغجلاو نوخرؤملارك ذي و « ةنولملاو ةفافشلا بايثلا عنص ىف قوفتلاو جيسنلا ةعانصب

 اهلهأ ةيذغأ رثكأو « نول لك نم رويطلاو راهزألاو راجشألاو هكاوفلاو موركلاو نانحلاب ظتكت

 ءانغلاو ةثامدلاو ةفاظنلا .نوبحن مهو « ةكاح مهرثكاو « ءارث باحصأ ريسايم مهو « كمسلا

 ىتلا ةريزحلا وأ ةنيدملا هذبب ناكام فصو ىف فالسألا غلابيو . ىراكس نوتيبي مهرثكأو ةذللاو

 ناكلخ نبا لوقي اك عيكو نبا دلو اهيفو . ضايرو تانج نمو ةيعيبط دهاشم نم ترثدنا
 طقسم وهو اهناكم كلذكو و8 ةنس وهو اهخيرات فورعف هتافو امأ « هدلوم خيرات فرعن الو

 أشن دقو « هترسألو هل ماقم راد سينت ذاختا ىلإ هابأ تعفد ىتلا بابسألا فرعن الو . سين هسأر

 « اهيلإ لحرف ةرهاقلا ءابدأ ىلع فرعتلاو ةفاقثلا نم ديزملا بلط هنأ ودبيو . فقثتو رعاشلا اهيف

 دكوملا نم نأ ريغ « امامت كلذ ناك ىتم ىردن الو « راظنألا هيلإ تفلف تحتفت هتيرعاش تناكو

 ريزو ةبارّتح نبا نيبو هنيب تدقعنا ةلص نأ ودبيو 7145 ةنس ىنتملا اهزن نيَخ ةرهاقلا ى هدوجو

 ى اباتك فلؤي عيكو نبا انيأر ذئني ذئتيح « ىننتملا نيبو هنيب تءاس دق تاقالعلا تناكو «روفاك

 باتك هامس » : ةدمعلا ىف قيشر نبا لوقيو ءريزولل ءاضرإ فصنملا هامس ىبنتملا تاقرس

 نبا قوذ نم ىبنتملا نكي ملو . « فاصنإلا نع ةدسا ام املس غيدللا ىَّمَس ام لثم « « فصنملا

 الو رمخلا الو وهللا فرعي ال « دجلا ىهتنم داج رعاش ىبنتملاف « اههيقوذ نيب ديعب نوبو « عيكو

 هل ىنأو هئايلع نم ىبنتملا طقسي نأ ديري عفدناف  نوحنا ىهننم نجام رعاش عيكو نب اوي نو

 اننأ ءارثلا اذه ىلع لديو « نوحملا ىف هساغنا ىلع هؤارث هناعأف « ايرث ناك هنأ ودبيو ! ؟ كلذ

 زعملا مهنم رصاع دقو نيبمطافلا ءافلخلا ىف الو ةباَرُتِح نبا ىف دئاصق هل نوركذي هرعش ةاور دجن ال
 عيفرلا ةفالخلا تموت ىلع امهر ىتح « ساطو سأك امئاد هبسحف « مكاحلاو زيزعلاو

 ا ] : لوقي

 لوغشم كاذ نع ىننإ مهل ْلقف اَتَميلخ َنُك اولاقف كوتأ ْنِإو
 لوهجم سائلا ىف لماخ ؤرما الإ هتّدلب ىَظْحَب الف لومخلا َضْراو
 +19 لطم فاعلا مد نإف ىحور هب ىذت ءابهصلا ةوهقلا مد كفنساو

 لك لثمت :هنأ ودبيو « ةفالخلا تناكول ىتح ةزعلا ةايح ىلع نوحملاو لومخلا ةايح رثؤي وهف

 )١( هرأث بلطيال ردهم : لولطم (؟) ططخلا هباتك ىف مهنع ىزيرقملا لوقن مهيف رظنا .
 .اهدعب امو ”ي#خ/9



 مام

 امالغ بعادي هارن ذإ « نآلغلا بناج هدنع ءىيسلا بناحلا ىتح نوحم نم ساون ىبأ ناويد قام

 « هيف هباذعو هبح نم اهيف هل اكش « ىضاملا لصفلا ىف اهيلإ انرشأ ةليوط ةجودزم ةعبرم ىف اينارصن
 نارطملاو فقسألاو نابهرلاو ةسوأسقلا ىلإ هوكشي نأ هرجع ىف جبل نإ افرظت هدعوتي ىضمو

 اقولو ىتمو انحوي هب ربخأ الو حيسملا هب تأي ملام وهو حورلا لتق لحت فيك هل لوقيو ٠ كرطبلاو

 ظ ] - . صقرمو

 رمألا ىف ام لكو « مثالا اذه ىف اطروتم نكي مل هنأ انظ نظنو « ةباعدلا ليبس ىلع كلذ لكو

 وحن ىلع ةباعدو افرظت دادغب ناح هيف نوكاحي اوناك ام . نينسلا رم ىلع هدعب هيف اومظن نمو وه هنأ
 يك سينت ىف ىراصنلا ةرثك كلذ بابسأ نم ناك امبرو . ةجودزملا عيكو نبا ةعبرم ىف حضتي ام
 هئكم ليطي ال ناك هنأ دكؤملا نمو . نالغلاو ةاقسلا نم اهب نمو اهيف مهتاناح ةرثكو ىزيرقملا لوقي

 هذه بناحجي هلو . ةيعيبطلا اهدهاشمبو اهيف هئارثب اعان هتدلب ىلإ عوجرلا ماد وهف ةرهاقلا ىف
 هرابغو هرحو فيصلا لصف فصوب اهؤدبي ةنسلا لوصف فصو ىف ةيناث ةجودزم ةعبرملا ةجودزملا
 : هّرحو هدرب فالتخاو هتيوهأو فيرخلا لصفب هولتيو « عادصلا نم رمخلا براشل بلحي امو
 رانلا داقيإو ءفدلا ىلإ هيف رمخلا ىنمدم ةجاحو ماكرو راطماو درب نم هيف امو ءاتشلا لصفب هعبتيو

 ضايرو رويطو رقو سمش نم ةعيبطلا رصانع لك ىف ةرشتنملا عيبرلا نساحم نايب ف ضيفي مت
 هل ةيرمخ نم ةيلاتلا تايبالا فطتقنو . هءانه هيف دجيو رمخلا براش هب معني ام , رامثو راهزأو

 : لوقي « نوتفم اهب فوغشم فصو عيبرلا ىف ةعيبطلا فصوو رمخلا فصو نيب اهيف عمج

 َرْشَبلا بابا َنَئْفُت هلثمب اًرظنم يبرْلا لصف انل ىدنأ
 ")رو نم ران رطقلا عْمْدَأ نم 2 اهقوف سورع ىئز ىف ضرألاف
 رشب 2 هنم 2 تعنتمفظ ءاهدوار 2-بعاك ْئّدَّحك َدْرَولا ىَرَت امأ

 ")رصتعت هنم ىه وأ اهغابِص اتضفت هيلع رمخلا امنأك
 رفخو ءايح طرق نم ٌرمحاف هلَداَج ذإ - سجرُملا هلَجَحَأ

 0مصو هيف لك انا اع اذإ هئاجرأ ىف رايطألا ىلإ رظناو
 000 َ . تا ٠ وا كح 1 .٠ 0 ء

 ربح نم طسب قوف نايق بريس -اهضاير ىف رفصت -اهناك

 . ريرحلا جيسن نم ةءطقلا ىهو « ةريح عمج : ربح 2) ةيضفلا

 . امنول : اهغابص (1)



 مغ

 ١ ف راذع ملح هحبق نم هناك ابصلا رصع قى كسنلاو

 زيحتلا كاذأ هع نم رطل اريح تباصأ ىل ارا برشا
 "رطو اهيفاجل شيعلا ىف سيلف ْتَصْمج اهيف ٌراطوألا امنأك
 ريوصت ةعيبطلا ريوصت ىف عيكو نبا ةعارب ىلع لدنل تايبألا هذه فاطتقا ىف انلظأ امنإو

 تذخأو اهتقشعف ءامسلا اهتأرو « ةيهاز ناولأب ةاشوم ةليمج سورع ىهف « اهب نوتفملا بصلا
 ءايح تنئناف ءاهب ناهلو اهدوار ةاتف ىتتجوك هنإ «درولا عورأ امو ءرطملا نافجأب ىكبت

 ىلع ىناقلا اهنول تضفن رمخلا له بجعلا دشأ عيكو نبا بجعيو . ارفخ اهاتتجو تجرضتو
 قو . الجخ هتجح ةوقل رمحاف هل داج سجرنلا لعل وأ « ةجرختسمو هنم ةروصعم ىه وأ درولا

 نم طسب قوف ىنغت نايق بارسأ هنأكو « ارثؤم ايجش ءانغ ريطلا ىنغي عيدبلا ضورلا اذه ءاجرأ
 نارجهو كسنلا نأ معزيو ٠ بابشلاو ابصلا نمز ق ةذللاو وهللا ىلإ وعديو .ريرحو سدنس

 . هبابش ىف ةيرمخلا هذه مظن هنأكو .ربكلا ىف نوجملاو راذعلا علخ لثم ميمذ ةايحلا ريكاوب ىف عاتملا
 راطوألا عمجم اهنأو «رورسلا هّسمملارجح ثسمول رمخلا نأ نم هلبق ساونوبأ همعز ام معزيو
 ىلع رجدزم الو وَعَرم ريغ « ةعيبطلا جهابم طسو رمذلا برش ىلع فك اع هنإ لوقي امئادو . ىنملاو

 : هلوق ةلكاش

 ىراذع نوجا قرط ىف ُتعلخو 2 ئراقوو ىتْفع كدعب ثتبناج

 راذنإلا»و باهرإلا ىف تججلو اًبئاد كَدْهُج رانلاب ىتْفّوخ
 ٍراهقلا دحاولا وفَع ليمجحي 2 قئاو ىفلأ ريغ كفوخك ىوخ
 راونألا فئارط كيلع هيف َْسَلَ امو عيبرلا رهز ىلإ رنا
 "”رايطألا متأم»و رورسلا َسْرُع َْجَمْرُظ هيف ٌرايطألا انل تحان
 :(4) اًطعلا 1 دع ”ءلسم ايس نأك  ٌدّمّكعم برشاف

 رامزملا .ةنر ٌرفانتال نأ هُرانوأ هل  َتَقَلَ عمسم | عم

 راتوألا نكاوسس ٌةكيرحت نكاس وضع لك كرحي -نطف
 و

 ىف لمأي ذإ « رانلا باذع نم هل هفيوختل غصم ريغ نوجملا ف سمغنا هنأ هبحاصل نلعي وهو

 . اهرشنتو هتحنار ىكذت : هعوضت (4) . نونحملا

 . ةينمألا : رطولا (7)
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 نم كلوح ام ىلإ رظنا : هل لوقيو ؛ هتايرمخ ىف اريثك ةمغنلا هذه رركي وهو « هنارفغو هللا وفع

 هنزح ريثتسي ىذلا ريطلا حاون نم اهيف رشتتي امو رهزلاو رونلا عئادب نم اهيف امو رحاسلا ةعيبطلا لاج
 ىلع ةعيبطلا جهابم طسو ةحنارلا ةيكذ رمخلا برش ىلإ هوعديو . حرفلاو رورسلا هيف ريثتسي ايك
 نك اوسل هكيرحن هنم نك اس وضع لك عماسلا ىف كرحيل ىتح فزعلا ديجي قذاح نغم ناحلأ

 طقس ناكلخ نبا هآر ناويد هل ناكو . عيكو نبا رعش نم ةريبك ةعطق ةميتيلا باتك ىفو . هراتوأ

 رعش نم هومظن اهفو هدعب نيب رصملا ءارعشلا ىف هريثأت ىدنم حوضوب انفرعل انلصو ولو « نمزلا دي نم
 ىه هذهو . هوفلخ نميف هرثأ ناب ىف ةيفاك ةعطقلا له ا انيأر ىف كلذ عمو ؛ ةعيبطلاو رمخلا

 . حيدملاب ةيانع ىأ ىنعي الو ةعيبطلاو رمخلل شيعي ىبرع ملقإ ىف ىف رعاشب اهيف قتلن ةرم لوأ

 ] ىليقعلا 2'”فيرشلا

 ريغ هدلوم خيراتو ء بلاط ىلأ نب ليقع ىلإ هبسن ىهتني ةردّيَح نب نيسحلا نب ىلع وه
 فدرأو ليقعلا نسحلا ىلأ مساب ةميتيلا ىف هل مجرت ىبلاعثلا نأ ريغ « هتافو خيرات كلذكو فورعم

 نم مهفي دقو ٠ سماخلا لئاوأو .ارلا.نرقلا رخاوأ ءارعشل مجرت ىلااعثلاو هللا همحر ةملكب مسالا

 ةنس ىفوت ىلاعثلا نأ فورعمو 0 لبق فوت دق نوكي نأ دبال ليقعلا نأ « هلل ا
 نم مهيف رأ ملف رصم لهأ نم ةعاج ليقعلا نع تلأس ٠ : برغملا ىف ديعس نبا لوقيو « 4

 دهشي دقو . « ةعبارلا ةئاملا ىف ناك : فرشلا باسنأب نيينعمل ءافرشلا دحأ ىل لاقو « هرمأ ققحتي

 مهلتق نم نيب نه ناكو « مك احلا ريزو رهوج نب نيسحلاب اهيف هوني اتايبأ هناويد ىف دجن اننأ كلذل
 - اهعضو ىذلا وه ناك نإ - ىلاعثلا اهعضو ةميتيلا ىف « هللا همحر »:ةملك نأ ودبيو : 501 ةنس
 ذإ 444 ةنس ىّبح هتايح تدتما ليقعلا نأ ىلإ ريشي ام ىزيرقملا ططخ ىف ءاج دقف اوهس وأ أطخ
 : ةنسلا هذه ىف ةفرع موي ةحيبص ىمطافلا رصنتسملا دشنأ هنأ ركذ

 "ءابهَصي الإ ىَحُض حَضْئال ءالب رشا موي حارا صَل مَ
 ءافيه لك مم مهِفَصَق ىَِم ىلإ مهرفت لبق ىمادُنلا َجيِحَح ُكردأ

 )١( ىتساحملا ىكز .د قيقحتب .( ىيلخلا ةميتبلا هراعشأو هتمجرتو ليقعلا فيرشلا ىف رظنا .
 ىحضت . ىحضألا موي :رحنلا موي . حبذا :رحنا (؟) نبا دشنأ دقو 7١9 ص ( طاطسفلا مسق ) برغملاو 0

 .رمخلا ءابهصلا . ةيحضألا حيذت نفلاو 44/9 تاوفلا عجارو هرعش نم ةريبك ةعطق ديعس

 عبط ) هناويد ةمدقمو 48 ص ,درعلا رعشلا ىف هبهاذمو
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 سمشنيعب خانأ ىح . قاستو ىهالملا ةادُح تاهغنب ىجرُرمْا اياورب هتعاس ىفرصنتسملا جرخف

 كلذ ىو » : لوقي «٠ قاس ىلع قوسفلا قوس اهب ماقأف قاّسفلا نم ةبكبك ىف ( ةرهاقلا راوحي )

 ةعاحلا ماوعأ نم ماع لوأ ىف ناك كلذ نأكو « 20 نينسلاب رصم لهآ ذخأو هللا هذخأ ماعلا

 . لسنلاو ثرحلا كله ىتح « تاونس عبس تلظو 447 ةنس تأدب ىتلا رصنتسملا دهعل دهعل ةروهشلا

 ترام شاع هلكت ةنسلا هذه ىتح لقألا ىلع شاع ىليقعلا فيرشلا نأ ىلع لدي ربخلاو

 ىلع « ىناهبصألا ديل ةديرالا ف :كققرو الئاق ةعبارلا ةئاملا ىف ناك هنأ هل ركذ نم ىلع

 شاع هنأب دهشي ام هلك كلذ ىف لعلو . « ةعبارلا ةئاملا نع رصعلا رخأتم هنأ ىلع ّلدف هتمجرت

 . سماخلا نرقلا ىف اًرهد شاعف ةايحلا هب تدتماو « عبارلا نرقلا ىف هبابش علاطم

 , تاهزنتم اهب هل ناك : ديعس نبا لاق ىتح اطرفم ءارث ايرث ناكو « طاطسفلا لهأ نم وهو

 نأ ريغ « اهب روصقلاو نيتاسبلا باحصأو اهناكس نم اغيمج اههف ٠ ء زعملا نب ميمت لثم كلذ ىف وهو

 لغتشي نكي مل» ديعس نبا لوقي انكف ىيقعلا امأ رد وغلا اة هيخأو هيبأ حيدمب هناويد ىف لغش امت

 ءافلخلا نم ةفيلخل حيدم هيف سيلف هناويد كلذب دهشيو « دحأ حدم الو ناطلس ةمدخخ

 هنإ انلق اذإ غلابن الو « ءاجهو رخف ضعب كلذكو « ةليلق تايناوخإ ضعب طقف هيف « نييمطافلا

 هسفنل هراعشأ مظني . . ىسينتلا عيكو نبال دادتما هنأكو بحلاو رمخلاو ةعيبطلا رعش هقرختسا

 ضفتني امنأك رعشنو . ةرسمو حرفو ةوشن ىف رمخلا نيبو اهنيب اًجزام اهنتافمو ةعيبطلاب اهل ىنغتبو

 اهراهزأو اهراجشأو اهضايرو اههايمو اًوادج دهاشي وهو « ا اضافتنا اهمامأ

 ناكو 5 اهاذشو رمخلا روخبب ة ةبوحصم هليتارت هيلإ مدقي لازيام اًدبعم همامأ دوختلل ىح ء اهكريو

 هذه ءاستحا ىلإ املاد وعدي وهو « ةعرتملا اهسوثكو رمخلاو ةعيبطلا نم فلتأت امنإ هتدابعو هتايح

 عم ٠ منان نم بعي ام رمخلا نم بعي مث « « اهنتف نم بعي ام ةعيبطلا نم بعي هنأكو « سوئكلا

 عمجتت ةوكلاك « ةزكرم رظانم ىلإ ةعيبطلا ىف ةعساولا رظانم اب لوحتلاو ريوصتلا ىلع ةعرابلا ةردقلا

 برشو ةعيبطلا لاجي عاتملا ىلإ ايعاد لوقي ؛ . عيدب عئار حز سوق هبشي ام ىلإ لوحتتف ةعشألا اهيف

 : ةقيتعلا رمخلا

 ""ةقراكلا ضورفم ٌرهّولاو قداَرُشلا ٌُدودع ٌمِيَمل
 رو

 قفارملل»و سلاجلا هنم هلل ْتَشِقُن دقق ُرشاقلاو

. 
 دئاسولا : قراملا (؟) . بدجلا : نينسلاو . 087/7 ىزيرقملا ططخ

2١0) 



 انضضي

 (1)"ةناخلاو 2 بئارتلا ٌلقثم 2 مرامثو مهران 58 5

 قئارطلا لك هتاقرط ىف ٌرايطألا ٍتْنَع دق
 "”قتاع يبرشب مومها قر نم هيف  كداؤف كقّيعاف
 00 ىصاوُسلا | ضيب هس رنعع , « ناوهسنيفالاف

 ام 9 و : : عَ

 كلذكو ولا ملا نم هدتامو جيب قرب لفح ىف تعج دق لح نم عيل
 ا ما ددعتم ىريرح جيسن نم. وأ شاقلا نم َتلّصفو تعّطق دق امنأك هتاكتمو هسلاحم

 « رحاس ىنْعَمو نتاف رظنم « ىنغتو ودشت رنطلاو . دئالقلاو بئارتلا رامثاو راجشألا نم هيلع لطت
 هتنيز ذخأ قئادحلا ىف ام لكو هناصغأ ىلع لياَي ناوحقألاو « مومهلل ليزملا بارشلاب ريدج
 اهب ممتت دوارم راطمألا اهتلوان دقف « ةعيدبلا راهزألا نويع « اهلحك سنت مل نويعلا ىتح « هفرخزو
 . عيبرلا علطم ىف هلوق نمو . نتافلا اهتسحو اهتنيز

 ءاضفلا ةعاق |اَنَقورَو ءامسلا هك + كف + قف 2. : 9. ”55و -

 هراهزأب ب عيبرلاو ٠ تضيق امأك بناج لك نم قفألا ىلع ةدتمملا ءاد ءاضيبلا اهحسب ء ءامسلاف

 ميجا 00 ةعيدبلا هفراخزو 0 تنانين 2و تّشقن ةقلأتم ةعاق أك هراونأ

 مايرلا تاياد نيب ٍحابصلا ظ  لفط اح دق

 : هلوقو

 .ادوهم َنوصغلا اهل ٌميِبرلا لعج ام ضرألا تاي تي

 ٠ : هلوقو

 بايثا رضُخ سلب تسامئات ىباَورلا نيب راثلا تاهمأ
 بابحلا دوقع نم كاملا هغاص دهت مع 0 0 تا

 .رمخلا : قتاعلا )١( ] . . دئالقلا : قئالا )١(



 فو

 « نوصغلا دوهم ىلع ضرألا راهزأ عضرت بحسلاو حابرلا تاياد نيب وبحب حابصلا لفطف
 تانب نم رومخلا ولجي ءاملاو ء ءارضخلا اهبايشب لالدلاو هيتلا اهؤلمب راجشألا نم راثغلا تاهماو

 ليقعلا فيرشلا دنع سحن لازن ام وحنلا اذه ىلعو . باح لا دوهع نما اه حضي اع موركلا

ال ارحس اهب روحسم وهف « ةرحاسلا اهدهاشمب هبلقو هينيع ىّلُتو ةعيبطلا ىف هجامدناب
 « هل دودح

ك هلزغ ىف ىتح اعيمج نيتوشنلا ىسني ال ناكو « رمخلا ةوشنك ةوشنب هءازإ سح ناك ارحس
 : هلوق

 ,حاورألا ةمايقل ىَوّنلا نإ  ىىحاورل  اهجور  ةمايق 2 تماق

 حارلا سوتك ىلع بابحلا لثم اهتانجو قف عمدلا راصف تكبو

 ىحاقأب - هدرو عصري ضور تكب ال اههجو ةحفص نأكو

 رعاش وهف « هرعشل ماعلا رارقلا وهو راهزأو راونأ نم هعصري امو ضورلا تايبألا هذه رارقو

 ىف قلت تناك امبو اهب ةتايح لاوط ىنْعتي لظ ىتلا هديشانأ وأ هتدوشنأ ىهو « اهجهابمو ضايرلا

 ىلع ةمئاقلا ةينكملا ةراعتسالا لعج ام « ىصحخت داكت ال حابشأو مالحأو ىؤر نم هلايخو همهو

 نم ىدفصلا كلذ ظحالو « ةعارملاو اهيف قوفتلا عم ٠ ةطرفم ةرثك هراعشأ ف رثكت صيخشتلا

 هتاراعتسا نم رثكأ الو هلثم ةراعتسالا داجأ نيمدقتملا ءارعش قره اهيخا كنا رام# لاقت ميدق

 ظ ظ . « ليختلا ةحيحصلا ةقئاللا

 0 (1) هبإ

 ىلا هتلاسر ىف رصم ليزن ىسلدنألا هال تلصلا و هركذ + دا سداسلا 500

ىف قلأتيو عملي فخأ همجن نأ ىلع لدي امم ه٠ ةنس ىلاوح نيب رصملا ءارعشلا نع اهفلأ
 لفاحما 

 انب رم ايك . لوتقملا ىلاملا ردب نب لضفألا ىف ةفلتخم حئادم هلو . خيراتلا اذه ذنم ةرهاقلاب ةيبدألا

 لازامو « ةيمطافلا نيواودلا ىف لمع ىتح بدألا ىف دعصي لظ همجن نأ ودببو . ه6 ةنس

 ىحح اهدلقتب رمتساو « ءاشنإلا ناويد ساير - لالخلا نب قفوملا عم - هيلإ تدنسأ ىتح اهب نرتب

 ةفاقثلا ةلحم ىف هنع انل الاقمو 037/١ ىطويسلل ةرضاحم ا ةديرخلا هراعشأو هتمجرتو سوداق نبا ىف رظنا )١(

 . 544 ددعلا ةعومجا ىف ةيرصملا ةلاسرلاو 755/١ (رصم ءارعش مسق )

 نسحو نوره مالسلا دبع رشن تاطوطخملا رداون نم ىلوألا



0 
 رثنلا لثم - هرعش نوكي نأل نيئّيهم انلعجت ناويدلا اذهل هتسايرو . ةرجهلل 08١ ةنس ءاضقلا هب لزن
 : لضفألا ىف هلوقك « عيدبلاب اعصرم - ةبقحلا كلت ىف ىباتكلا ىرضملا

 و 20 0 000ر
 و مغاور ىلايللاو ىدبو كليعت هزعل تائداحلا لذت كلم

 اين خبف

 ©)مشاوغلا ىشاوغلا ىْهَو هتالّمحب تفشكت لازنلا موي برك مكو
 ")مداوه ىداوحل ساسآل نهو .هضيب ردجملا»و دمحلا ءانب ديشت

 اسانج كثلاثلاو ىناثلا نيتيبلا ىف نأو « ىدبيو ديعي » نيب اقابط لوألا تيبلا ىف نأ حضاوو
 ىمس ام منص ى اعراب ناكو . ( مداوهو ىداوه لا » نيب كلذكو « مش ئاوغلاو ىشاوغلا » نيب اصقان
 « ءىش نع ىضر وه وه نإ ةفيرط تاليلعت ىلإ ذفني فيك فرعي ناك ذإ « ليلعتلا نسحب عيدبلا ىف
 .: ءادوس ةيراج ىف لصفلا حتاوفب هاندكشنأ ىذلا هلوقك هنسحي ام هل سمتلي هنإف

 لكك نم ةقولخمع ٍةيبظ ىف ىسولب
 ٍلَبُملا ريغ قاس , دوسألا رَجحلاو

 هب نيزتت ىذلا نويعلا لحك نم ةقولخم اهلعجم ذإ « هحبق ةيراجلا ىف داوسلا نع دري وهف
 ءاهرونو اهرصب ءادوسلا نيعلا حنمي ىذلا وه داوسلا نإ -انبرم ائب دب لوتتر. شم القوافل
 ىفو . لبقلاب ٍجاّجحلا هيلع لاهنيل تح « ةيسدقلا نم دوسألا رجحلا غلبي ام ميرك رجح غلبي ام
 نم طقس هناويد نأ ريغ « اعراب ارعاش ناك هنأ دكؤي ءىش لكو . افرظت اهعنصي تايروت هراعش
 اريثك هنأ ودبيو « ةعيدب ريواصت ىلإ اهل هفصو ى ذفنيو رمخلاب ىنغتي هرعش ى وهو « نمزلا د
 2 : لوقي : ةريدألا ىف هبحص عم اهبرشي ناكا

 سوملم ريغ اعاعش الإ اهُّقِْع ْعَدَي مل نه َسورع سيّسِق ' تشب انيلع لاو 2 سيقاونلا نيذأت لبق مق
 سيسسعَتسب اهلباقت الف هنت  اًمساب انيلع ىلْجُت

 سوبلاو مّهلل ةكها. فقع اذا نّللا ةّبَهْذُم
0 

 فويسلا : ضيبلا (7) . ةرهاقلا : مشاوغلا : لزاونلا : : ىئاوغلا ١(
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 م مم : 20.

 سيِكلاو لقعلاب تَدّرُشو اهبرش اعد  رانلا ىلإ ران

 سيووطلا نشير انأك  اهرهازأ تناك ةضور ىف
 م.

 مهيلع ىلجت ىهو « ةعيبطلا لامي ايلمتم اهنم بعيوهو ريد ناتسب ىف هقافر عم اهيستحي وهو

 ان1و « قولحلا سمي نيح مومحلا جّرفي اعاعش الإ اهقتع اهنم قبي مل امنأك « ةقتعم ةقيشر اسورع

 هنأو ةمرحم اهنأ سان ريغ وهو اهبرشي سوداق نب خبار جاع نع ال ولعل باب راق كرد

 ابستحت « ةعيبطلاو رمذلا نيب جزمب ناك ام وحن ىلعو . هبر وفع ىف لمآ هنأكو « ١ سيلبإ دي نم اهوانتي

وق لثم ىف لزغلا نيبو اهنيب جمب ناك كلذك « اهعيمج اههنم ةوشنلا سوثك
 : هل

 لمألا نع ٌرصْقَت ملو بيبجملا ُلْضَو اهرّصَق ٍفْرَطلا ضاتغاع ليلو

 للملو دّصلا ٌركذو مالملا فك مالظلا َبادهأ بذاجن اي

 ليقلاو هللا بيطب هاف ْتدَدَس  ىتبتاعمع ىق  اقطن مار الكو

 )١( لفت لفت ملا تاساكلا كلف ىف سمشلاو قنّتعم 2 نسحلا مامع ردب 2تابو

 ف 4 قيل دع دلل ١ ويب ل ا ل

 ""لذج نم تاساكلا ىف ُهَقْهَمُت تّلظ  اهمد نم نامْدَّلا كفس اذإ حار

 "””لّدعلاب تيِرْغَأ ام َلْثِم اب ىَرْتُم فلك ىننإ اهيف مال نل "رش

 هتيحاص اهيف بتاعي « هلاصو ىللابل عورأ نم ةليل سوداق نبا اهيف روصي هعبدب ةيرمخلاو

 5 ا سي ديم هلولاو دجولا راهزأ نم اهيف افطتقا امب احرصم

ل دجس املاط ىتلا رانلا سفن اهنأكر عشيو « ةبراغ ريغ ةقرشم سوئكلا ىف اهكالفأ
 دجست سوما ا

سأك ىلإ ندلا نم ليستف براشلا اهمد كفسي نأ بجعيو « هسأك ىف اهقيربإ نم بصت نيح هل
 ه

 امرش ىف هلذاعل لوقيو . اهرورسو اهحرف ةدشلةهقهقم ةكحاض لب « ةرشبتسم لب « ةنوزحم ريغ

 قوفت ىلع لدنل اهتقباسو ةيرمخلا هذه انبسحو . لذعلاو موللاب كعولو اب علوم ىننإف « الذع 7

 ساون ىلأ لاثمأ نم دادغب 5 ةاك احم امإو ةقيقح امإ رمخلاب فغشلا ريوصت ىف سوداق نب

 ا ١

. 
 )١( موللا : لذعلا (") . برغت : لفت

 رورس : لذج (؟) .
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 قونملا قاحسالا قابلا ")دبع

 5 قلتو د اهنا ايوب ةفوخع تلو ةوناكعلا مايأ ىرجهلا رشع ىداحلا نرقلا ءارعش نم

 ىنعو « اهئالع نم حبصأ ىتح « اهنم لبني اهئالع تاقلح ىلع ًبكأو ةرهاقلا لزن مث « اهخويش

 هيناعم ةوالح زاتمي هناو دحلا ةقرلا ىف زواحجت هناب ىجحما هفصيو « اعراب ارعاش ناكو ؛ خيراتلاب

 هل دشنأ دقو « نيتسو فينو فلأ ةنس هسأر طقس قون ىعرتملا طنرتلا) هرب ردو

 . طفلا اذه ط لزغلا ةجوزمم ةيرمخ اهلهلتسا « هراعشا نم ةفئاط

 احا بَحْرَت اهّنيدانف اكركلا لعتت . انك نعم
 9مم "ةلطلا ناك .تفاطو ةريخت اشنروقحي .ةديادأ

 3 008 5 .٠ 7
 ب مسه اس و 0 5

 ابصلا دهع  ىىنتركذا دقو اهظاحلاب ىنتتمرو تئر

 ايرطت ىذلا كاذ َنسَحاِبَو ال. .ةانيرطق -انل تغفو

 لاهو اهم ىشتني وهو ؛رمخلا سوثكب هيلع تراد دقو « هبل ترسأ ةينغم ةيقاسب لزغتي وهو

 :انلرربلا ابرك اا هديعن لو ةارادم ريغ ىف ارهاجم كلذب انيرضع + لرش اك ةلقفلا

 ةصقار ةيرمخ ىف هلوق نمو . فافع هينادي ال فافع ىف ةعيبطلا هعانم ب ع
 -- ص ر م#

 اساك  ةرحلا لعجاف اسنا  سلجملا صقر

 اسفن تبط ىلإف) 0س اطلاو قّرلاب ىبقساو
1 

 م 72
 اسرع ىناخ ىف تاذ للاو وهلل ٌهِقَأو جهرا 1 » -2 -

 اسمش ءاملظلا اجد ىف  ىبيرت َىّمو اال فيك

 د ا ا ا
 روصتو ٠ بسحف اسأكال اساطو اقزو ارارج اهبستحي نأ ديري اهب هفغشو رمخلاب همارغل وهو

 هقلعت ةدش نع كلذب اريبعت « ةايحلا ىتوملا ىلإ درت « اسمش هيف اهلاْحِم ناح ىف شيعي امنأك هسفن

 : لوقيو ٠ اهم

 )١( رشع ىداحلا نرقلا ةناحيرلا ةحفن هتمجرتو قاحسإلا قابلا دبع ىف رظنا 1

 .رمخلا : الطلا عز نايعأ ىف رثألا ةصالخخ : هباتك كلذكو 084/4 ىبحملل 2



 (1)ماجف اًماَج ىبقساو امات ساكلا ىل لما م 8

 (؟) اماوتو ىدارف سس  اككلاو بوكلاب ىنِقْسا

 ىمارسئتأ  ىتح ةرا ا ىلاف ةّرَجلاب مث
 ايمالكا قضت نط. كاي كفي :نوشللا
 اماقم هرّتخاف ضور لا ىف عضوم ىهزأ مث

 اسوثكو اماجف اماج الاطرأ اهبرشي نأ ديري لب « ةلامثلا ىتح اهيستحي نأ ديري رمخلاب بص وهو
 عضوم ىهزأ ىف اهبرشي وهو ء هسح نع بيغيو مالكلا دقفي ىتح ةيلاوتم تارَجَو ابلوكأو

 ىركذ نييناؤعلا مايأ ىف قاحسإلا ديعي امنأكو .رطعلا اهجيرأب راهزألا هيف تقبع دق ضورلاب
 ٌ نييسابعلا نينجاملا نم هلاثمأو ساون ىبأ

 ةيوبنلا حئادملاو فوصتلاو دهزلا ءارعش

 ىف تاشنا ىلا: ىه'انأ قكيو. «: عانق قمن قدا قلسلاو.تهزلا تقرع رضسانأ انبرت

 درجمب مالسإلا ىلع تلبقأ دقو . ىحيسملا ملاعلا ىف رشتناو اهنم عاش ىذلا ةنبهرلا ماظن ةيحيسملا

 ىبهذم رشن ىف ةالولا نمز ذنم مهست اهانيأرو « هنم لبنت اهيف نيملسملا برعلا لوزنو هل اهقانتعا

 ىلع تبكأو . شرو : روهشملا اهثرقم قيرط نع تاءارقلا ف تمهسأ اك . ىعفاشلاو كلام
 ال تنوكتو « هقفلاو تاءارقلا سردت امك اهسردت تذخأو ميكحلا ركذلا ريسفتو ىوبنلا ثيدحلا
 دهزلا مظن ارعش مهنم ادش نم لك ناكو « صاصقلاو ظاعولا نمو نيدلا ءاملع نم تاقبط

 ٠١4 ةنس قوتملا ىعفاشلا مامإلا راعشأ نولوادتي اوناك ام وحن ىلع سانلا اهلوادتي ناك اتايبآ ظعولاو

 : "7هلوق لثم نم ٠5 ةنس ىوتملا ىعفاشلا هيقفلا ليعامسإ نب روصنم راعشأ هدعب نولوادتي اولظو
'0 

 ىتكملا عونقلا رمع  مدتست  اطبتْغَِم هتيتوأ |امبب نك

 ٍفّرَسلا دنع دّصَملا ًسايقو  ىَدّرْلا َكّشو ىلا لْيت ىف نإ

 ىِفَط ويف هَمْفُرَغ اذإف ُهُُق هثنئُد جرك
 5948 ص نايمحلا تكن (*) . ةضف نم ءانإ : ماحخلا )١(

 . دازام ىلإ نينثالا نم : مأوت : ماوت (؟)



 م ظ

 فْنَح اهيف نوكي ةضيرع ىَنُم ىلإ علطتلا مدعو ليلقلاب ءافتكالاو ةعانقلا ىلإ وعدي وهو
 واو ظرخأ اذ امأ و متوفر: هلك ان اهتكلل لاقت نا ةيغالاو: نيفقلا ةمرنرال لقرون كاع
 نوددري مهاندجو ءارعشلا ىلإ ءاهقفلا انكرت اذإو . كالهلا ىلإ رئاص كشال هنإف دصقلاو لادتعالا

 ةريخ ةيفوارطلا"ةلودقلا هلاوؤ قييم نقلنا [#بس و ديقاو هج ةكعاوما نسي هاله نعش :ىقعي

 :فارعشلا لا لع لئاكت دهزلا رعش نم اهب لصتي امو ةظعلا ثدحاو « هتابكنو رهدلل ىربك

 هبر ىلإ هجتي اهيفو « هللا ةيشخ نم سفنلا ىف ثعبت امو اهرباقمو ةفارقلا ةديصق زعملا نب ميقلو

 : ")ايجانم وأ الئاق

 ءانالا .قرأ ةرظ .كططل .قلأ ل ةيزاي .كئرغي

 ءايحلاو- قررلا فرع بكنأ نقوم  نمؤم ىنتكلو

 ءاجرلا نْسُحل ُلهأ كنأو 2 نونظلا نسحل ٌلهأ كنأو

 وهف « هتدابعل لهأ هنأل هدبعي هنكلو « هران فوخ الو هباقع ةيشخ ال هدبعيو هللا وجري وهف

 ةايللا :تنرام, نمت 'ةءازودع قل ذل ءاكرلل موحد وهو -ءانشلاو: نضرآلا تر. نوكلا“ بر

 ليلا برز ذاب اوبل او تلي انزو دعت وايل للا ماا شنا ةرخالا هير اهوا

 2 . ءاجر لكو ةدابع لكب قيلخلا

 ةبترملا هيفاوق نم ةيفاق لك متي هدجب رمخلاو ةعيبطلا رعاش ليقعلا فيرشلا ناويد حفصتي نمو

 ا سر يا دا نجار تر افا دورلا ع

 50 ءابلا ةيفاق ُْق

 هب داري مع لض 5 ىذلا ٠ «نكانتمنلا اهسأ

 هبتشم ريغ  اهرما ةفقو ضرعلل نإ

 امنإو ء دهزو ظعو رعاش نكي مل هنأ وهو ىعيبط ببسل « حور اهيف سيل فيرشلا تايظعوو
 ةيسلدنألا تاحشوملا ءارعشل. ىحوأ ىذدلاوه هنأ نظلا بلغأف كلذ عمو 6م ةعيبطو رمخ رعاش ناك

 ملا مهتاحشومل ةرفكملا تاحشوملا ةركفب ةرخاتملا بقحلا ىف

 )١( ص ليقعلا فيرشلا ناويد (؟) "07 ص مت ناويد 4/ .



 م

 : ©9هلوقك توملاب امئاد ركذي وهو . مع دعب دادحلا رفاظي قتلنو

 لججألا ةعرس  |عقوتو | لجو ىلع اينذلا نم نك

 لّسْعلا ىف ّمّسلا ُلثم ىف اهثذل  ناسنإلا عدت

 لمع ىف كيف ىلايللاو لمع ىف .كلانذ قف. .ةكنا

 ا يحسم عصو نم نم رفاظ ىأر ىف دعسلا

 0 ةعانقلاو دهزلا ىلإ ةراح ةوعد وعدي رضا زر . راظتنا وأ ةبهأ ريغ ىلعو

 هداهرلاو. :ةعاحشتلا .اذام . اهدنف» ”ضرفه .نيفلا. :ذايخ

 هدارإلا وهف  ىوملا تفلاخو تباجتساو -كلذل ><-<-تحنج  نإف

 هدابعلا ةعّمْقِمِب اهميكش  حّبكاف تاوهشلا اب تحمج نإو

 هداعسلا بتر ىلإ اهُعَقْرَِو  ىلاعللا ٍجَرَد اهّلِحُت كاسع

 اهاوه تفلاخ نإف « ةايحلا تابيط ىف دهزلا ىلع اهضيورتو سفنلا داهج ىلع ضحب وهو

 « ةدابعلاو كسنلاب 5 حبك اف تاوهشلا اهتدبعتسا نإو « ةاغتبملا ةمآلا ىهف كل ةفصاو

 نمو . ةداعسلا بتر ىلإ دعصتو ىلاعملا جرد ىلإ قرت ىتح ا للذم ضؤورمو بدؤم ريخ ىهف

 000ا (9هبر ىلإ هتالتبت

 ىجادلا ةبركلا ليل جرفم ايو هب  ريجتسملا ءاعد 2 ءبيجتسماي
 : 0 و 007 ٠ ٠ و ع ©ه 0م .

 رجاتدإ عنم نع كباب لجو تعنتماو باوبالا اننود تجترأ دق

 54 ىجارلا 2فئاخلل كف كيجترنو هب هَءاضقلا ىرجب نأ َكَلُذَع فاخن

 فشاكلا « ةبركلا تايلظل جرفملا هللا وعدي ذإ « ةيلعلا تاذلا ىلإ قيقر عرضتو لتبت وهو

 هتمحر ىف لمألاب قلعتيل هنإو 2« باب لك هنود قلُغَ نأ دعب تاربالا هل عشرا نجاد اهليلل

 )١( ةديرخلا (") م/7؟ ةديرخلا 87/7

 ةهه/؟ ةديرخلا (؟)



 حظى

 ايف نبالو 6 ةعساولا هللا ةمحر َْف هثاجرو هفوح السوتم هب ءاضقلا ىرج نأ لدعلا عنمم هةمحر

 0 29 كلملا

 قاريج  تتاومألاو ىراد ٌرَبقلاو ةطلاغم ىناريجو ىزراد كلوقأ

 ىناتسيو ىراد نع ىسفنل لْكش هب يقملا ٍدودلاو ربقلا ةشْحو ىف

 ىنافكأ لبق ىدهز ّسِبلا»و ىدهج اهحلصأ لاعألاب ّربقلا عسوأس

 ضقلا ة رتل وادق . نوقعملا هئاريع مه هناريج سيلو هل ةيقيقحلا رادلا ىه هراد تسيلف

 ةقيض راد « هرظتنت ناديدو ةشحو راد « ةعزفم رادل اهنإو « هربق لوح تاومألا هناريجو
 بم اهسيلب ايندلا ةايحلا ىف دهزلا بايث ىلإ عرسيسو ٠ ةخلاصلا لامعألاب ابسانطأ دمت نأ لواحيسو

 . ةملظملا هترفحو هسمر لزنيو هنافكأ سبلي نأ

 : "7هلوقك هبرل هتايجانم نم حورطم نبا رثكيو
 بّجتحاف هرون ىف اَدَب نمو -برتقف وكلم ىف الع ْنَما هر 0 8 . 9

 بَرألا لكو ىنبسألا ةبلطملو ىهّنلا لهأل ٌدّضَقلا وه ْنَمو

 ْبُهَت اهف ةّمحرلا ُىَيبَهه اىيّسك الف َسْنألا ىنتدّوع

0 

 هتمحرو ةيلعلا ةتئزخ نم هيب أو ةانب لكنا 6 هب هب ىنألا هدوع ىذلاو : لمألاو برألا

 ةيسارلا

 ىتتمرألا كلملا دبع لوق كلذ نم . كيلاملا نمز اًرهدزم هللا ىلإ لتبتلاو دهزلا رعش لظيو
 00 هيرو اقلعتم 77“ ةنس قوتملا ىصوقلا

 ميقتستوأ حلصتال ىلاح تدهاش دقو سْمْنلا ىل لاق
 ميرغلا كانه لدعلا مك احلاو انّ قَبْلَ هوجو ىاب

 ب < ح هب ىظ نسح ىبسح تلقف
 ؟١؟ ص )١( ص ناويدلا 787 .

 48/٠١ ىكبلل ةيعفاشلا تاقبط (7) فنحألا نب سابعلا ناويد عم حورطم نبا ناويد (1؟)
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 محجلا ران كيلَضي هل َقَح  دقل ىتح تترهاج دقو لاق

 ملع ىلاحب وهو هرانب ىلتيي نأ هللا داعم تلق

 حلاصلا ريغ هكولسو ةجوعملا هلاح ىلع همولت ىهف « ةفيرط هسفنو كلملا دبع نيب ةعجارملاو

 هلخديس هنأو « هوفعو ههلإب نظلا نسح هنأب اهيلع دريف « كبر وهو كمبرغ قلت هجو ىأب لوقتو
 نأ هللا ذاعم لوقيف : رانلا كيلع تقحندقل « هيفخت الو كلذب رهجتأ ةبجعتم هلأستف . معنلا تانج

 . هناميإ ىف هتين ةحصو هلاحب ملاعلا وهو مححلا هبر هيلصي

 : ©"'ةرجهلل 4١ ةنس قوتملا حاتلا نبا ىلاعملاوبأ نيدلا سمش ثدحملا ظفاحلا لوقيو

 ورمأ غلاب هللا نأب ملعاو ٠ هو ءاضقلا كج لع ريضأ 5
 0 0 ٠ ع .٠ 7 رعى 3 َ . *. 7 ٠

 هرسيب 2 حابصلا كرشبف اليل  هرسع كضما رمآ مكف تبن

 وهرض َفشاك هاوس سيلف اًرْشَب 2 لّسئالو مبركلا هللا ىلإ عّرضاو

 « هرمأل دار الو هللا ةدارإ كلتف ءرمو ولح نم ءاضقلا هب أي ام لكب اضرلا ىلإ وعدي وهو

 اجلي نأو حابصلا ةوض ةئيضم ىرشب نع رفستو ةمغلا ةملظ فشكنت ىح تابثلاب حصنيو

 . نحما جرفمو منلا فشاك هدحو وهف « هيلإ عرضيو هبر ىلإ ناسنالا

 ىكلاملا ىسنتلا نبا ةاضقلا ىضاق لوق كلذ نم « خويشلا دنع ةريثك ةيعدأو تالتبتب قتلنو

 : ©"7ةرجهلل 887” ةنس قوتملا

 ًءكراشم نم كوفعل ام حماس  نىبونذ ًْتمظع دق قلخلا هلآ

 ٌكِرادو ىلاعلا كبابب 20محانأ  اًريقف اَدَْع ىديساب ْثِغَأ

 .اصع قلأ « هدابع نم ريقف دبع وهف « هب ثيغتسيو « هبونذ نع وفعي نأ هبرل عرضتي وهف
 ادلا بيرقلا هانعمف « كراد » : هلوق ىف ةحضاو ةيروت ىّرويو « هعرضت لوبق ىف المآ « هبابب

 وفع نم سأيي نأ لبق هكردي نأ دوصقملا ديعبلا ىنعملاو « اهلبق بابلا ةملك ةلالدب' ةيقيقحلا |
 ْ . هتمحارو

 ءانقلا ىلإ ةوعدلا ىف ىداتخحلا دمحأ نب دمحم لوق لثم نم ةينائعلا ةبقحلا ىف ريثك دهز اناقليو

 )١( ةرهازلا موجنلا (؟) ظ و7/9 ىكبسلا ١/074
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 : ©9دغلا قزر ىف ناسنإلا ركفي ال نأو

 ةلعاف هللا رمل رايتخا ٌريخف ةُلواحت  رمأل غجتالو ّنأت
 - 9ةلضارف كئقحْلَل رفاكب |تسلأ ولوق ضور نم هللا لظب اي
  ةلفاك هلل قزرلاب نآفْحَتالِو اهكرتب َنْعاو كايند نهب ٌرِعو

 نماض هنإف هبرل هنأش عدي لب « ناسنإلا سأيي ال نأو قزرلا بلط ىف ربصلا ىلإ وعدي وهف
 هنأي انمؤم ( هدبع فاكب هللا سيلأ ) : هلوق لثمب لظتسي نأ ناسنالاب ىرحو ٠ هاسني نلو هقزر
 امو ايندلا ضفر الإ قيقحلا زعلا امو . هاسكالإ ايراع الو هاقس الإ اثماظ كرتي الو هدابعب لفكتي
 هلفاك هللاف ء.دغلا قزرب هسفن ناسنإللا لغشي ال نأو اهم قلعتلا مدعو اهكرت الإ قيقحلا ىنغلا
 ] . هلماصضو

 ةنس ذنم روهظلا ىلإ اهيف هقيرط ذخأ هنأو رصمب فوصتلا ةأشن نع لوألا لصفلا ىف انثدحت دقو
 دعي ذإ « اقماس هحرص عفر نأ ةرجهلل 740 ةنس ىوتملا ىرصملا نونلا وذ ثبلي ملو ةرجهلل ٠

 ةيفوصلا هئارا نم افارطأ انركذ دقو « هتاماقمو هلاوحأ بيترتو ىمالسإلا فوصتلل قيقحلا سسوؤملا
 اهيلإ عجري ىتلا رصم نأكو « ناريإو قارعلاو ماشلا ىف هدعب ةيفوصلا مالعأ نم هذيمالت ضعبو
 د ناكرأ ىف فوصتلا مايق ىف اضيأ اهيلإ لضفلا عجري ةيحيسملا ىف ةنبهرلا ماظن. مايق ى لضفلا
 ٌرمو « ىرصملا نونلا وذ وهو اهئانبأدحأ ىلإ همايق ىف لضفلا عجري قدأ 1 لق وأ « ىمالسإلا
 نم لوأو وصلا دجولل افيرعت عضو نم لوأ ناك هنأ فيكو هوجولا ضعب نم كلذ ريوصت انب
 اطاخم هلوق ىف دمتسا اهئايض نمو « هماوقو فوصتلا رهوج ىف ىلا ةينابرلا ةبحما سأك ركذ

 : (9 هير

 ُنوُهَي . كيف ىلع مول لك ُنوضملا اكمل ىبلق نم كلا
 نوكي ال ام 2 كنع كبملاو كيف اليف نوكأ نآب 2 مزع كلا

 قرب ارم يب قطو راش رف عسل , ىلإلا بحلا ىف ديهش لوأ لب ليتق لوأ هنأكو
 نم هينامأب ىظحي نأو: ئوتري نأ فيري ف قاهعألا قمعأو عاقلا ىلإ هرصب ادام ؛ ةقيمع هايم ىف
 : © لوقي كلذ قو « ةينضم ادوهج كلذ ىف المتحم « لاصولا

 )١ ص (ةرهاقلا عبط) موصعم نب الرصح ءلاةفالس( 6١8 )*( ناكلخ نبا ١/1١5
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  ىراطوأ كبح قدص نم ْتَيِضُق الو 2 ىتبابَص  كيلإ تتامامو تومأ

 ىرارضإ لاطوأ كيف ىَقُس لاط نإو . هّلبأ الام كيف ىبلق لمحت

 « بح هيناديال هبرل هبح نوكي نأ ديري لازيال هنإ « ىضقنت ال ىملإلا بحلاب هتابابصف

 ههبشي ال ىذلا بصنلاو ءاقشلا اذه ىف ىه امعإ دحن ال ىتلا هتذلو « ءاقشو ابصن هيف دحب لازي الو

 رصممع نمزلا روديو . ىمالسإلا ملاعلا ى نوريثك هنم ةبحملا هذه سأك لوانتو . بصن

 ةيمطافلا ةلودلا رصمب أشنت ام ناعرسو ٠ تارامإلاو لودلا رصع : رصعلا اذه ىف لخدنو تارود

 اذه ريغ ىف اهانروص ىتلا اهتديقع ىلع ىغطي ال ىتح فوصتلا ضراعت تناكو « ةيليعامسولا

 نأ ىغبنيف كلذ عمو « اهدهع ىف هتجوم تعجارت انه نمو « اهنع نييرصملا فرصيو عضوملا

 ركبوا هع اهتفوصتم نم انبرمو . دونلا ىذ دعب ادودمم هلبح لظ دقف « ىشالت هنأ نظن ال

 731 ةنس قوتملا ىرابذورلا ىلع وبأو "16 ةنس قوتملا لالا نانبو 78٠ ةنس قوتملا ريبكلا قاقدلا

م ©” ةيمطافلا ةلودلا دهع ىف اورهظ ةفوصتمل ءامسأ ضعب ىطويسلا دعيو
 ةنس قوتملا ناجرتلا نب نبا لث

 وه ريبك قوصب نييمطافلا مايأ نم ةرخأب قتلنو . رصم رايدب ةيفوصلا خيش ناك : هنع لوقيو 4

 ةيبويألا ةلودلا مايق ذنم فوصتلا ىف حضتي دنا هنأ اك ليلق اع هل مجرتنسو ىنازيكلا نيا

 هصخنسو ضرافلا نبا لوألا هاحجتالا لّمو « ىس ىعاج هاجتاو ىنسلف ىدرف هاجتا « ناهاجتا

 هاجتا هفوصتب هجتي ملو 5460 ةنس ىوتملا معنملا دبع نب دمحم ىميخلا ال نر

 بلا دهاعم ركذ نم رثكأو قوشلا نع ثيدحلاو دجولا دنع هب فقو لب ' ١ ىسلفلا ضرافلا نبا

 ةيفوص ةديصق ىف ماشلا قوص ليئارسإ نب دمج عما غلا ةنابريتشاو « نييرذعلا ةقيرط ىلع

 نم ةعطق تايفولا تاوف قو « همظن» نم اهنأ ىميخلا نبال دهشف 2« ضرافلا نبا ىلإ امكتحاو

 : ©7ةيهلإلا تاذلا ىف هلوق نمو : هرعش

 ىَدُهلاو ةلالضلا نسحلا كلذ نفف  هنسح رول هلي اع بّجحو
 تكرس و 4

 ادروم تنأ اذّح ىيع مْمَدايِو» ىلَطْطُي ِتنأ اذح ىبلق رانايف

 ظعاولا ىرصملا تكاتك هرصاعي ناكو . اريثك ضرافلا نبا رعش نع طببب ىفوصلا هرعشو

 )١( تاوفلا (؟) ه١/8١ ةرضاحملا نسح 556/7
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 : )١( هلوق لثم ُْف ضرافلا نبا نم اسبق هدنع سحخنو "885 ةنس قوتملا ئرقملا

 اوباط كباطخ اوعمس ذم ٌلكلاو  اوباغ كلامج اورظن ٌدّمف اورضح
 ها
 باوكألا تفاط كبح رمح نم ميهيلعو َةَّنَج ىف  مهنأكف .

 باَنِع ىلع اف ثيركس اذإف ' ىَوَهلل سأك يىنتتون ىذلا تنأ

 ى روصي هنأ حضاوو « ةيفوصلا ديري ءارقفلا دنع ةروهشم ةديصق اهنإ ىدرب ىرغت نبا لوقيو

 دقف « ىعولا نادقفو ركسلا هدنع ىنعت ىتلاو ضرافلا نبا اهروص املاط ىتلا ةبّيغلا تايبألا هذه .

 لواثتو « ةيهالا رمذللا تاوكأ تقاظ اعاكو قابرلا:لاججلل هتدهاشم سحأ نيخ هيعو نع تاغ

 ىذلا قلطملا ىملإالا لام اب دجو . دجو ههبشي ال دجوب ارعاش دوجولا نع بيغي هلعج « ابوك اهنم

 0 لو ع هلاحو ةئينيكت هلق !كييكسف ليمج نئاك لك ىف قرس

 ةردكر ةاذاخ ملا تنشف. قس -ةريقع .ااذاه .ةةنوحم دقلا. خف
 رق راع جرس

 هرهوج ثنا نسح - ضارعأ لكلاو ىلغشت نوكلا حالم كنع تابه

 دهاشي وأ .« هلاج هنم دمتسي ليمج لك نأك لق وأ « نوكلاب ليمج لك ىف دَهاَشِي هللا نأكو

 خيارا ينو هو تيود نعش اا اسرع نسرانلا نبا ديا فرغم هوهقلا ةركذو ع ةلاوسلل

 ١ قوصلا دجاوم هب عستتو قيصت اراثا هذدعب رصم ريعو رصم ةيفوص ُْف ضرافلا

 ريزعلا دبع وهو ع لوالا لصفلا ف هركذ انيرم 2« ىبرع ما عابتا نم قوص اناقليو

 :. 9 لوقر ذإ ىنرغ نبال هتذملت لع لذي ام ةرعش قول #٠ ةتس. قوتملا .ىسحلا ىغلا دبع نب

 ىدودحل عماج 125 قبب ملف 2 ىدوجو دقق دنع ىلاَقب تدجو

 ىدويق كفو  قاراشإ زمرب احولم ىريمض نع ريس تيقلاو

 نأ ديري .«هيف كش ال ةيداحتالا سفن اذهو ١ : تايبألا ىلع اقلعم رجح نبا لوقيو'

 ناويد هل ناكو « ىبرع نبا اهب نمؤي ناك ىلا ةيلعلا تاذلاب داحتالا ةركف نع ردصت تانألا

 م78/10 ةرهازلا موجنلا (؟) موجنلاو ٠١8/١ تاوفلا ف تكاتك ةمجرت رظنا )١(
 484/7 رجح نبال رردلا (*) . "515/10 ةرهازلا
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 لحنلا ةكلم ىهو بوسعيلا اهامسا ةليوط ةينون ةديصق هل ركذيو « ريبك .

 رصم تضم ذإ « اليلق الإ هدعبرسحنت تداكرصمب فوصتلا ق ةيفسلفلا ةعزنلا نأ دكؤملا نمو

 لصفلاب كلذ نايب ىف انضفأ دقو « ةريثكلا ةيفوصلا قرطلا نم هعاشأ امو ىنسلا فوصتلا رثؤت

 ءاطع نبأ اهباحصأ مهأ نمو « ةيلذاشلا ةقيرطلا اهب تسسأت ىتلا قرطلا مهأ نم ناكو « لوألا

 نمو « ىسرملا سابعلا ىنأو ىلذاشلا نسحلا ىبأ اهيسسؤم ذيملت ظعاولا ىفوصلا ّىردُتَكسلا هللا

 ''"اهيف لوقي ةديصق هرعش :

 مناص تنأ ىذلاام ٌدوعت نحنو  اعرسم راس دق بكا نإ ٍحاصايو

 عزاني 2 مارغلا»و ىفامألا ميرص 2 مهدعب فلل قت نأب ىضرتأ
 ِطاَوَق تانئاكلا عيمج نأ 018 قطني بنوكلا ناسل اذهو

 هبح هنم عيضيو هينامأ دقفي ال ىتح « فلختي الو بوبحملا بكر عبتي نأ هبحاصب فتبي وهف .

 هعبتت ةرجاهم لازتام تانئاكلا عيمجف « هل رجاهيو هءارو لحري نأ هب فتييل هلك نوكلا نإ لب .

 هللا نيركاذلا فوفص نيب ركذلا ىف نودشنملا هددريل هنومظني اوناك ةيفوصلا ءالؤه رعش نم ريثكو

 حون هةيعلا ند اقلا دع لوق لثم نم « هحيبستو هللا ركذ ىف اناعمإو ةساح مهوئلمب اريثك

 ةنس قوتملا وصلا ىصوقلا  7١8ةرجهلل :

 بحي مل نص ىبهنم ىف مش لَه حلا لب نأ ىتنأ ان

 بدع, ًبحلا باذعو ْبْذَع وَهَق ىََهلا رتارارم ىرمأ ىلع ْقُذ
 ” وج هو يل 2 0

 ٍبلق كاذام ةيئيرذع ةوبص نكاس هيف سيل  يبلق لك

 « هعاَقَر نب نيدلا ناهرب مهرهشأ نمو « كيلاملا مايأ ىف ةيفوصلا نم ءارعشلا ءالؤه رثكيو

 فى هلو « جرف ناطلسلا هنباو قوقرب ناطلسلا هب كربتي ناكو . ةيلاع نس نع 888 ةنس ىفوتملا

 : "7هلوق لثم نم ةريثك راعشأ هدجاومو فوصلا بحلا

 ارات بلقلا ميِمَص قى ممرضأل 2 اراح هيف ىو ىلقع ىأر

 اراتعاو اجحح تسوملا تيأر 0ىإف  ىَنعَه ىمنالب الأ

 )١( قاصلا لهملا (؟) 5840/8 ةرهازلا موجتلا ١/١84 ةرهازلا موجنلاو ١4/١75 .
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 'يفطنت ال رات « ةيلعلا تاذلل مهبح ران « ةيفوصلا بولق ىف ةلعتشم لازت ال تناكران ىهو
 هيلإ نولحري نولازيال اوناك ىذلا ,« بحلا اذه ىف فينعلا قاشلا مهداهج لب مهبح ءانثأ ىف ادبأ

 « ركس هيناديال ركس ىلإ نيضفم نيمئاه نيلحار نولازيامو « ةرمعو اجح ةدهجملا ةيفوصلا مهتلحر
 ةحماجلا مهتبغر الإ ئش لك توميو مهتدارإ لطعتت امنأكل ىتح « سفنلا ىف ةبغر لك نع نيدرجتم
 . ىنابرلا دجولا ىف

 هذه باحصأ نم نيريثك نإ لب ةيفوصلا قرط نم ةقيرط لك ىف نوريثك ةيفوص ءارعش اناقليو
 دنع أرقن ام وحن ىلع مهتنسلأ ىلع رعشلا ىرحيو ءارعش اوناك ءابآلا نع ءانبألا اهثري ناك ىتلا قرطلا
 لوق لثم نم نيينامثعلا مايأو كيلاملا مايأ ىف ةي ,ركبلا ةداسلاو ..ةيلذاشلا ةيئافولا ةداسلا

 : افو نب ىلع

 قئاع بدل ىدوهشم كهجوو ىدهاش كيبيغف ىنيع نع تبيغت

 قراشم نام حاورألاف كر نإو برابغم ىنم حابشألاف تبغ نإف

 ةيسدق سفنأ مهل لوقيو هئانبأ راعشأ نم ةفئاطب نيتيبلا ىجافخلا باهشلا ولتيو

 اوناك نوريثك نوديرم ميدق نم مهقرطو ةيفوصلل أشنو .'''ةيندللا مولعلا اهيلع ْتَضيِفأ
 مهنم نوبلطيف .كلذ ىف نوغلابي دقو , مهتذتاسأو مهقرط باحصأي نوهوني نولازيال

 ."'حالصلاو ىوقتلا قيرظ ىلإ ةيادهلا
 ريغ ني هيهكو كنبات نب نادي كنمو  ميدق نم فوصتلا رعشب نرتقي ىوبنلا حبدملا ناكو

 ترئاكت « ىرجهلا عبارلا نرقلا ذنم رئاكتت حئ ءادملا هذه تذحخأو . هلع لوسرلا نوحدمي ءارعشلاو
 رهن ليبس ىف هداهجو هكسن ىف ملل ماكل لثلا لومرلا ىف نيدسجي سلا لهأ نأ ىلع

 مهنمنأ ىف دّسجتي ىدمحملا هرون نأ ىلإ نيبهاذ ةعيشلا ةنسلأ ىلع كلذكو « ةيوبنلا هتلاسرو هتوعد

 نأو ةيدمجملا ةقيقحلا ةركف نوعيشي جالحلا ذنم اوذخأ دقو ,ةفوصتملا ةنسلأ ىلع لثملابو . هدعب نم

 دقو . «ءايض دمتسي هنم . نوكلا ىف رونلا أدبم لب « ةيناسنإلا ةايحلل ىحورلا دوجولا أدبم لوسرلا
 عم « ةينآرقلا ىربكلا هتزجعمو ةيداملا هتازجعمبو لوسرلا ةباحصب نوهوني نيحداملا ءالؤه لك ىضم
 ءارعشلا لازامو . ايداه ارونو مهل انيعم امئاد نوكي نأو ضّرَعلا موي ةعافشلا بلطب هيلإ لسوتلا

 تبشن اذإ ىتح . هع لوسرلا حيدمب نونغتي ىمالسإلا ملاعلا ءارعش لثم مهلثم - نويرصملا
 717/7 قىنربحلا خيرات ("<) اهدعبامو 7٠١8/7 ابلألا ةناحير 01
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 لئاسرب مالسإلا لوسر نومجاهي بيلصلا ةلمح ذخأ « ةينيد ابرح تناكو « ةيبيلصلا بورحلا
 ىلع درلل ىوبنلا حيدملا رهدزي نأ ايعيبط ناكف مهنييو نيملسملا نيب بورحلا تعلدناو « ةركنم

 | فختي اًراعش هتلاسر رشن ىف هداهجو ةرطعلا هتريس عفر ةيناث ةهج نمو « ةهج نم مالسإلا ءادعأ
 مهقحسو نييبيلصلا قانعأ قدل ةسايحلا مهيف اعلاد ةنسحلا ةودقلا مالسإلا ىمح نع نودئاذلا هنم

 ذنم ةصاخو « ةيوبن حئادم وأ ةحدم نم ذئئيح ىرصم رعاش ناويد ولخيال داكو . اعيرذ اقحس

 هصخنسو « قالطإلا ىلع هل يبرع حدام هبنأ لب ٠ لوسرلل ىرصم حدام هبنأ ىريصوبلا روهظ

 مالسإلا خيش ىلإ مهنيب نم ريشن نأب تكنو « ةنانط ةيوبن حئادم هيرصاعم نم نيريثكلو « ةملكب
 « ةيوبن ةحدم نم رثكأ هلو ١ ةنس قوتملا ديعلا قيقد نبا مساب روهشملا ىلع نب دمحم نيدلا ىتت

 : 0 روع هحندم ى هلوق نمو

 اعادو ةايحلا مايأ تعّدو تفي ْنِإف كاوس لمأ ىل قبب مل

 اعامس ديرأال كئثيدح ىوسو  ارظنم كهجو ريغل ةلتسأ ال

 ضعب ى هلوق نمو « ىوبنلا حيدملا نم رثكي نيحاشولا نيب هركذ راملا هرصاعم ىزازعلا ناكو

 : ©” ميركلا لوسرلل هحيدم

 ليربج ىحولاب هءاج نم ريخو 2 ةزجعمو ائاهرب نيّيبنلا ىف

 لولسم-رشحلاىتح-فيسلاكلذو تل اًقيس هب ُهلإلا ّلس
 ليلضتو ىَغ مهدشر َنانِع َىََلَو هتاهرب اودحَج نمل ُلْيَو

 لوسرلا حيدمب هّصخ ناويد ةرجهلل 775 ةنس قوتملا ةيوبنلا ةريسلا بحاص سانلا دنس نبالو

 هتاين نبالو . ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم « بيبحلا ركذب بيبللا ىرشب ٠ هام مالسلا هيلع
 ةريثك حئادم ميركلا لوسرلا نوحدمب ءارعشلا لظيو « ةفلتخم ةيوبن حئادم ىطاريقلا نيدلا ناهربو

 بلطو هب لسوتلا درطي اك « "'هريغو ىجافخلا باهشلا دنع' ةيناؤعلا ةبقحا ىف كلذ درطيو
 : 247 هلسوتم هلوق لثم نم ىواكدالا هللا دبع دنع دجن ام وحن ع « ةعافشلا

 اعطق هباتك ىف ىبح دشنأ دقو « اهدعب امو 4١1/4 ( ىبلحلا . 440/7 تاوفلا (١و

 . ةيوبنلا حئادملا نم ةريثك . 47/١" قاصلا لبملا (؟)

 . 87/١" قربجلا خيرات (4) ىبابلا ىسيع ةعبط ) ىبحملل ةناحيرلا ةحفن رظناو (5)



 مم

 ظ هلجأل دوجولا اذه ادب دق نم دمحم  معيفشلا ىداهاب براي #©ه <
 كثب نم ىرأ امو شاعملا ٌمه 2 ىنفْكاو ىداعم ىف يعم ىل نك
 هلع نم اشملا نشاو ىتيس كل ْدَمِب رفغاو ىَثَر كلضفب رتساو
 ىف هل انوع 5 نأ هنيد لهأل ةمايقلا موي عيفشلا لوسرلاب هيلإ السوتم هللا ىلإ عرضي وهو

 يا

 ٠ ' ىنازيكلا 27 نبا
 ىملإلا بحلا ءارعش نم « رادلا ىرصم . ىعفاشلا ظعاولا ئرقملا ىنانكلا ميهاربإ نب دمحم وه

 فصنلا ىف رصم ءارعش نم « ئازيكلا نبا مماب رهتشا « تاماقملاو لاوحألا نم هب لصتي امو
 بحاص ديعس نبأ ىأر دقو « ةرجهلل 0537 ةنس قوت ذا « ئرجه لا سداسلا نرقلا نم لوألا
 ىف ةرثكب عابي هناويد ىرجهلا عباسلا نرقلا نم سماخلا دقعلا ىف رصم راز ىذلا برغملا بانك

 داعلا هنم نوح دقو « نمزلا دي نم طقس ذإ انلصي مل هنأ ريغ  ةرهاقلا قوسو طاطسفلا قوس
 « ةيفوصلا هدجاوم ديعب دح ىلإ روصت « هرعش نم ةريبك ةفئاط « ةديرخلا ٠ هباتك ق ىفاهبصألا
 همظنلو « ةوالطو ةقر همالكل ةراشإلا حيلم ةرابعلا نسح رك ذم ظعاو هيقف » هنأب اهل مدقي هارنو
 نم هيف عدوأ الل « ع هليجبتو هميظعتو هليصحت ىلع سانلا تفابتي رعش ناويد هلو . . ةوالحو ةبوذع
 . قئارلا عئارلا ريكذتلاو « قثاللا ظعولاو « قفاوملا نزولاو ٠ قيشرلا ظفللاو « قيقدلا ىنعملا
 روهشم «٠ عورشلاو لوقعملاب لاع . عورفلاو لوصألاب ملاع : هنع لوقيو « ىعفاشلا ربق دنع نفدو
 الا ثيدحلا دوحم مدقلا# ةفرعمو ثيدحلا ملعب ةباردو ةياور اذ ناكو « رس ق قيقحتلاب
 ةميدق دايعلا لاعفأ نأ ىعدا ذإ ع هدادّس اهقلازم قف لزو « هداقتعا اه لض ةلاقم عدتبا هنأ
 ملاع رهف « ناسارح ةيماركلا هايشأ مهو ةميقم مويلا ىلإ ةعدبلا هذه ىلع رصمب ةينازيكلا ةفئاطلاو

 ةرهازلا موجنلاو 407/١ ىدفصلل تايفولاب قاولاو نبال برغملا هراعشأو ىنازيكلا نبا ةمجرت ق رظنا (1) ]
 ىف ىنازيكلا نبا نع انل نيلاقم عجارو . 7١ 5 « اهدعب امو 7١١ ص ( طاطسقلاب صاخلا مسقلا ) ديعس
 ا . #54 , 35047 نيددعلا  ةفاقثلا ةلح ١8/7١ (رصم مسق) ةديرخلاو ١١64/4 ظافحلا ةركذتو
 6/.4 ىكبلل ةيفاشلا تاقبطو 407/4 ناكلخ نباو



 مم

 ةلاقم ةبشت ةصاخ ةلاقم بحاص هنأ ريغ « لئاوألا مولعو ةفسلفلابو ةعيرشلاو هققلاو ةنسلاب ٠

 مهل ناك هنإ ىرجهلا عبارلا نرقلا رحاوأ ىف رصم راز ىذلا ىسدقملا لوقيو . ناسارخ ىف ةيماركلا

 كلذدب وهو « ىنازيكلا نبا رصع ىتح تلظ ةلحما هذه نوكت نأ نكمملا نمو . طاطسفلاب ةلحم

 وهو « دابعلل ةيلعلا تاذلا ىلع هيبشتلاب نيلئاقلا ةيماركلا بهذم ىلع ايفوص وأ « ايفوص ايمارك ناك

 انئاك دهاشت ذإ تنأف « اهروصت نكمملا نم نكلو ةدقعم ةركفلا ودبتو « هيزتتلاب نرتقي ناك هيبشن

 ةركفلا هذه تسيلو . ليمجلا نئاكلا سفنوه نوكي نأ نع ههيزنت عم . كقلاخ هيف ىرت اليمج

 ى ال دابعلا لاعفأ ىف مدقلا ةركف - ةينازيكلا دقتعا ايك-- نودقتعب اوناك دقف ( ةيماركلا زيمبام لك

 اهمدق نوديري امنإ هعم ةيماركلاو وهو . ىنازيكلا نبا ىلع كلذ داملا ركنأ دقو ء اهدحو هللا لاعفأ

 تناك هنإ لاق داعلا نأ افنآ انب رمو . هلثم ةميدق ىهف اميدق ىلإلا ملعلا مادامو « ىملالا ملعلا ى

 لوقيو « هتلحن قنتعت تناك ةقرف ىرجهلا سداسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف هدهعل رصمب هعبتن

 دقتعملا ىف هيلإ ىمتنت قرف ماشلا لحاوسو رصمب ىنازيكلا نبالو : 545 ةنس قوتملا ىطفقلا

 نبا ىلإ نوبسني ةفئاط رصمب » : 581 ةنس قوتملا ناكلخ 5 لوقيو «رصم فوحب ' مهرثكأو

 هل لظو رصمب افورعم لظ قوصلا هعزنم نأ ىلع لديام كلذ ىو .« هتلاقم نودقتعيو ىنازيكلا

 دعبو هتايح ىف هضشراطب نم كانه ناك هنأ ودسو . لقألا ىلع ىرجفهلا عباسلا نرقلا لاوط عابتأ

 هنم جرخاو نيدلا حالص دهع ىف هربق شبن ىناشوبخلا نيدلا ممن هيقفلا نأ اوركذ دقف « هتام

 ىلإ هلقن دقو . ىعفاشلا قيدصلاب دصقيو « قيّدص ىلإ قيدنز ةرواحم قفتتال» : لاقو . هماظع

 لوقيو ٠ هللا همحر « ارارم هترزو « رازي كانه روهشم هريقو و : ناكلخ نبا لوقي « مطقملا حفس

 ىناشوبخلا روهتو « دحاو رصع لهأ امهنأل هيف ىناشوبخلا لوقل تفتاب الو : ىدرب ىرغت نبا

 هل دشنأ دقو « افشقتم افوصتم لب « ادهاز اعرو ناك هنأ ىلع مجارتلا بتك عمجتو . « فورعم

 : هلوق لثم نم ةفخو ةقاشرو ةبوذع ليست « ىهلالا بحلا ىف تيب ةئامئالث نم رثكأ داعلا

 ىدبك ىلع ادب اهركذ ىف ّنأل ىتبتاعم ىيل ىوه ىف ىل دلت

 دسحلا َنطاب هّتعدوأ ابنأل ىقرافيال نأ ىمَقَس ىهتشأو

 دهسلا ىلع ىنْمَج تفقوأ ابنأل ٍِبَرَأ نم تشعام ىل مونلا ىف سيلو

 رح ىلإ: لا انا كتل 2: جفا * كارا .ةازجفلا لع دماغ ل

 ىِدَي ىوهملا ىف ىْتَح ْتَقَس ىذلا انأ 2تملظ نإو اهنم ىب ٌهبشأ موللا



0007 
 دصلا وكشي وهف . ايرذع ارعاش هاننظل ةيفوصلا نم هنأو رعشلا اذه لئاق فرعن مل اننأ ولو

 ضرع دقل لب « هدهسو همقس انلعم .« باتعلا ىف ىدايو « ىليلب ةيهإلا تاذلا نع زمريو رجشلاو
 زجاوحلا لك اوعفر دقف اعيمج ىملإلا بحلا ءارعش لثم هلثم ىنازيكلا نباو . كالهلاو ترونلل سفن

 ناعمو زومر نع ةحضاو ةيسح نم مهلزغ ىف امب نيربعم « ىرذعلا لزغلا باحصأ نيبو مهني
 : لوقي ىنازيكلا نبا ىرنل ىتح ٠ ةيفوص

 لومَح ريغ -هاقلأ ضم - ىلأو اهبحأ ٠ ال  ىننأ ىلبل معزتأ
 ىلوذعو ىوهلل ىىلق نايصعو ىَوَهلا ةبولأ نيب قوقوو الف
 لولم ريغ مايألا ىلع تنكل اهلك رجحلا ٌمهسأ ىنئمظتنا ول
 ىلوحت ٌرضأ مأ ىهعومد اتضافأ اهّيح تقلعت ذإ ىلابأ تسلو
 ىلوسر نوكي نأ اهنلم ُفيطلا ىسع َلّلعت الإ مونلاب ىثبعامو

 ىوملا دهاعمب هفوقو ركذيل هنإ ؟ ىرذعلا بحلا تايبأو تاينأل هذه نيب قرا" نم لهو
 مقسلاو بيحنلاو ءاكبلا نم هيف ىنامي اهو ملألا نارجحلا ىلع هربصو لذاوعلا وأ لوذعلل هنايصعو
 نباف تايبآلل ىرهاظلا مهفلا اذه رذحنل نكلو ٠ اليل ملحلا ىف هروزي فيط ىف لمأيو . لوحنلاو
 ريغ ىئابن ال مايه وهو « ةيلعلا تاذلاب همايهو هبح ىناعم نع ازومر هلك كلذ ذختي نإ ىنازيكلا
 لك ىف هررش ملدني ىولع ىوامس دجو . دجوو ةعول هلك مايه ٠ « سحلا هبشيام الو سحب دودحم
 يح ؛. هلأ ىف فصو اهنلبي ال ةذل دج لب . وكشيالو ملأتيال رباص وهو هاشحو هحراوجو همسج
 مثلا وهو , ةداوقو هيلق تاينج ىف ءىضي ىذلا رونلا وهف « اراتحم اعئاط هبح ليبس ى همد لذييل
 ؛ لوقي ءةوقالو الوح اهءازإ كلمي دعي ملف « هنبيارش ىف ترسم ىلا ةيناحورلا

 0 ىقس تمص ىف ةّْملا أك قشاع َلوأ تسلف تكش فيك رج

 فافضالو دودحال ىذلا ىلإلا قشعلاب ركس لاح ىف حبصأ لي وحص لاح ىف دعي م هنإ
 ناك دقل ٠ عومدلاو تارسخلا هل اكرات « هنع دعتيي تح « هبوبمم ءاقلب هيف لمأب نإ ام قشع « هل
 : قازيكلا نبا ىدانيو , لمألا لوو ملحلا راطام ناعرسو « قحأ وأ نيسوق باق هدوهش

 بكُرلا مم تراس ىججهف . ةعاس ٌربَطْصا سيلا ىداحاي
 بّصلا مئاحلا بلقب ًاققر 0 لجاع نع قيرفتلاب دحئتال 9



 "هد

 اريبعت قاشعلا سوفن ىف ةضمملا اهتاعولو ةلحرلاب بوبحملا ءاقل ىف لمألا عايض نع ربعي وهو

 نع الضف هبوبحم ىاحللا عيطتسي دعي : ملف ٠ « ةيسفنلا هعاجواو هباصوأو همالا نع ايزمر

 .هنع ربعي كلذك ةلحرلاب ايسح اريبعت كلذ نع ربعي ام وحن ىلعو . هتدهاشم
 نوبحما ريع ايك -

 : هلوق لثع « ةقاعلا وأ ةسرادلا لالطألا ىلع فوقولاو رايدلا ءاكيب - - اايوط نوي رذعلا

 سرادلا  للطلا ىلع حوتت 2 ةعام اَجرَع اكّيرب

 سئابلا قرح نع مجركت 0 ِهمْسَر ىلع عومدلا ضيف

 5250007 هرونو هةيوع ةدهاشم ق لمألا نم طيح ىنئازيكلا نبا ىنلعتي امئادو

 لأسيو « لالطألا نيب هنع ثحبيو
 ريسملا ىف ةحلم ىهو « سيلا هنع

 ماه وهو « هيلإ تفتلتل ؛ .

 : لوقي ء هئاشحأ ف دقت بحلا راو « هعومد ف قراغ ةيا

 هئاتلا قوشملا بصلا ىلع فطعا هنسحب نامزلا ىلع هيَ 0

 تادوس ىف هنم كنأل اقم 2 هداف قازتحا ىلع فاخي ىحضأ

 اهقوني لازيام ىتلاو قرحت نأ كشوت ىتلا اهرادو ورا هده كازكلا نبا دنع اناقلت امئادو

  ءىش لكب هنم ةرئأتسم هبلق هيلع ةكلام اهب ىللسميو
 بح وه لب ٠ طقق ابح سيل هنإ

 وأ ةنحتو

 : : لوقي 6 ءافشالو ءاود هبل بلطيال ىّتح 2 احرلا لك كلذب صاار وهو ) باذعو ةداعس وه

 ىبيبحو ظ ىنوعدو ىيبط ىبع اوفرص ٍ

 2 و

 ىف  داز  دقف 6 اركذب ىلق اولتع

 ٍبيفقرو شاو نيب هاوه ىف ىكته باط

 ىيصن | ماده اس 2 َْقّنلا تاوفب ىلابأ ال

 بيصحب ا هيف بس  ْطأ نإو مال نم سيل

 ىييحتب ىنوفجو ىمقسي ضار ىدسج

 « ءاد وأ ةلع نم ءرب ىف ركفيال وهو « ءافشلا سفن ىه ةلعلا نإو ءاودلا سفن. وه ءادلا نإ

يامسنأ ريغ  هداؤق ىف اقيرح ناريثي ايهنإ اًمحو « ةرماغلا هتداعس ايبنأل
 ةيك'ا قيحر نم اههعم هبرش

 . ادبا هداؤق ءاديوس ىف ىفطنتال ىتلا ةيظلتملا هرانثو قيرحلا هيسني ىنصللا ةينابرلا



 مو

 ضرافلا 27 نبا

 هبابش علاطم ىف اهنم رجاه « ايروسب ةاح نم هوبأ ناك ٠ ضرافلا ىلع نيدلا لاك نب رمع وه
 ىبرملاو اشنملاو دلوملا ىرصم وهف .ةرجهلل 0175 ةئس رمع هنبا هللا هقزر اهيفو « ةرهاقلا ىلإ

 ءاسنلا . ىلع ضورفلا هتباتكل ضرافلاب بّقُلو ةعيرشلاو هقفلا ءاملع نم هوبأ ناك . ةايحلاو
 ةاضقلا ىف ةتظوب هلع تضع هك[ لاقروت .طاطسقلاو ةزهاقلاب ءاكعألا ةناق' لو مان اتضرلاو
 مولعلاب ءاملعلا سوردب هقحلاف هنباب ىنُعو . كّسنتي رهزألا عماجلاب ةباطخلا ةعاق مزلو اهابأف
 - ةفوصتملا نم نيفعضتسملا ةرشاعمو هللا ةدابعو ىوقتلا ىلإ هعفد بش اذإ ىتح « ةيناسللاو ةيعرشلا
 ةديدش ةبغرب سحأو . كسنلاو ةدابعلل درجتي رمع ذخأ كانهو « مطقملا نم ىناثلا لبجلا ىف

 ىف احناس اماع رشع ةسمخ اهب ثكمو «٠ اهيلإ لحرف هكيَع لوسرلا ىلع ىحولا طبهم ةكمب ماقملل
 . مايصلاو ةالصلا نم اًرثكم « ةيغلإلا تاحوتفلا هيلع ضيفت نأ ىف المؤم .اكسان هللا ادباع هتبفوا

 ريغ( هنظو ىلإ غو: ةيلملا تاذلل وهلا ماقم. لاهلك رفشو». ةقلثلا باوبألا هل تحف قح

 : هلوق لثمب ةيهلإلا هتاحوتف طبهم هقارفل ىمأي لظ هنأ
 ىداعسإ ىف تتبغر. نإ اًيداش ىحور ةكمب حور ىريعس اي

 ىداب حتفلاو ماقُملا ىماقمو ٠ ٍىسدق جارعمو 0 اهيف ناك

 ليو هل رعب« زمرألا دكت قتلا نيطعلل ىداو ةئاعو دانا كلام مزلو

 دوهشلا ماقم ىف حبصأ هنأ رخآ ىلإ تقو نم ارعاش « اعرضتم اعشاخ اكسان هتدابع قح هدبعيو

 ىري الو اتوص عمسيال وهو امايأ لوطت دق ةبيغ هلوحام لك نع بيغيو هرصب صخشيف « هبرل
 ٠ ةيلعلا تاذلل هدوهش رون هرمغو هساوح لك نع باغ دقف « مانيالو ممطيالو برشيالو ادحأ

 هيلع نومحدزي سانلا ناكف ةرهاقلا ىف هرمأ عاشو « ةالصلاو كسنلاو ىوقتلا ىلع فكعي ىضمو

 اذه ىف مظني امو هبرل هبحب لوغشم « مهنع بئاغ وهو « ءاعدلا هنم نوسمتلي تاقرطلا ىف راس اذإ

 هدبقنو رعشلا ىف لوصف انباتكو ىملح قطصم دمحم روتكدلل . 2 موجنلا هراعشأو هتمجرتر» ضرافلا نبا ىف رظنا )١(
 تاعبط ارارم رصمب عبط هناويدو .اهدعب امو ١47 ص لادتعالا نازيمو 1814/# ناكلخ نباو 784/5 ةرهازلا

 حرش وهو  ىسلبانلا ىتغلا دبع حرش عم عبطو « ةلقتسم ١1/17 ةياهنلاو ةيادبلاو ١74/8 ىبهذلا ربعو 7١14/7

 . ليوأت تود ىفهولا بحلاو ضرافلا نبا باتكو هامل١ ةرضالا



 ' مهم

 نيقشاعلا ناطلس قحب بقل ىتح . ىملإلا مهبح ىف ةيفوصلا همظنام عورأ اهلعل راعشأ نم بحلا ظ

 نييرذعلا قاشعلا ةغل كلذل اذختم ؛ هل دودحال عاتلم دجوب جومت راعشأ ىهو . ةينابرلا تاذلل

 اضيأو « ىهلإلا رونلا اهيف هيلع طبه ىلا ةكم دهاعم ديري ةبوبحنلا دهاعم نم هنوركذيامو
 لاصولا ىف الما حونيو نئي كلذ ءانثأ ىف وهو « ةبوبحنا ىذشب لمحملا ابصلا ميسن نم هنورك ذيام

 هسفن هثدحت نميف حيصيو « داهسلاو دصلاو رجلا صصغ اعرجتم « ىنابرلا رونلا هيلع قرشي نأو
 ظ : باعصلاو كاوشألا نم ىصحي الاب فوفحما قيرطلا اذه كولسب

 لقع هلو هب ىَنَضُم هراتخا اف لُهَس ىوهلا ام اشَحلاب ملَساف بحلا وه

 هرخاو مقس هّلوأو نع هتحار بحلاف الاخ ضشعو

 درجتي نيح ةيلعلا تاذلا ىف ءانفلا تاظحلل اًرمر هذختي لب . قيقحلا لتقلا ديريال وهو

 امتأكو « ناكمبالو نامزب رعشي الف هدوجو لك نمو هّساوخ نم - ضرافلا نبا لثم - ىفوصلا
 ىح « هنودب فوصت ققحتيال توم وهو « اديهش هبح ببسب تام امنأك لب « هتايح نع باغ

 ى لئاملا هبر ىوس دوجولا ف ىريال ىتحو « ىملإلا اهرونو ةينابرلا تاذلا ف فوصتملا ىحمني

 : لوقي ء هيف ءىش لكو هتانئاكو نوكلا

 جهب قئار يفيطل ىنعم لك ىف 2 ةحراج لك - ىنع باغ نإ -هارت
 () ِحرهلا نم ناحلأ نيب افلأت اذإ ميخرلا ىاثلاو دوُملا ةمْهَت ىف

 0 جلبلا فى حابصإلاو لئاصألا ٍدرَب, 2ىف لئاهلا نالُرِغ حراسم فو

 جيستْنم راهزألا نم روت ٍطاسب ىلع ماغلا هادنأ اقام ىو

 "9 جَرألا بيطأ ءاريحس ىلإ ىدهأ اذإ ميسللا لايذأ بحاسم ىو

 ىانلاو دوعلا ماغنأ ف : هرصانعو نوكلا ناكرأ عيمج ى الئام هلاجو هلالجو هللا ىري وهف

 . حابصلاو ليصآلا سافناب اهءولق تشعتنا دقو ضايرلا نالزغ دهشم ىو « جزهلا ناحلأل ةّقفارملا
 فو « ةجيببلا ةعيبطلا ةطسبأ ىلع كانهو انه ةرئانتم ىهو ماهغلا ءادنأ طقاسم دورولاو راهزألا قو

 هناميإ نع هراعشأ ىف هلثمو كلذب ريعيال ضرافلا نباو . رطعلا هجيرأو هاذشب اًرحس وجلا ًالمب يسنلا

 )١( ةرطعلا ةحارلاو ىذشلا : جرألا (م) . معانلا نيللا : مخرلا .

 ) )7ءوضلا راشتناو حبصلا رافسإ لوا : جلبلا .
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 نأ كيري 0 ( هرصأ 8 ىبرعلا نبأ لاثمأ نم ةيفوصلا َقالغ أهم نمؤي ناك ىلا دوجولا ةدحوب

 « هدهاشمو هرظانم لك ىف لجتم « هرصانعو هتانئاك عيمجي نوكلا ىف ثبنم هللا رون نإ لوقي

 الح هدوهشب ملحي لظيو . هلاج ءايض هيلع قرشي نأ ديري « هبرب هطوو همايهو هدجو رس وه كلذو

 ىلايرلا لاهلاب اينغتم .« قاطيال امو قاطنام حا نس سل د

 : هداٌؤف نم افتاه ءرجه نم هيف ىلصيامو

 اكاطعأ دق ُنسحلف مكحت»  اكاذل ٌلهأ تنأف أالآل» هن
 ”كادف ُتلعُج هب ْلِّجَع كب  ىفالتثا هيف ناك نإ ىآلتو
 652غ .كآ افا مهيف عرصاتج هلال لبا 52

 , ىرذعلا ٍبحلا باحصأ ةقيرط ىلع لالدلاو مكحتلا ةيلعلا تاذلا ىلإ فيضي وهو

 هفلت ىف مادام هبح ىف فلتي نأ بلطي وهف « ىناثلا تيبلا ىف قبعي نأ فوصلا بحلا جيرأ ثبليالو
 قوفي ىذلا هلاجو هبر ىف قلطملا ءانفلا ديري ا! قيقحلا فلتلا ديريال وهو « بوبحما هبرب افالتثا
 ضرافلا نبا ذاختا وحن ىلعو . هرونب نوكلا ىف ىلجتملا هلاج ىلإ رقتفيل ليمج لك نإ لب « لاج لك
 سوك الو رمخالو « بحلا اذهل ازمر امتوشنو رمخلا ذختي هارن وصلا هبحل اًرمر ىرذعلا لزغلل
 بارش نم لهن امنأك نظيل ىتح هب فخش ىذلا ةيهلإلا تاذلا لاج وه امإو « ةاقسالو ناندالو
 ةديصق نم كلذ ىف هلوق نمو .هدوجو نع بئاغ شتنم امئاد ناركس وهف «ركسم ىسدق
 0 ْ : .ةعيدب

 م ل امس مانعا عيبملا ركذ ىلع انيِرش

 مَن - تجرم اَذِإ -ودبي مكو لاله ١ اهريدُي سمش ىمَو ”سأك ردبلا اَهل
 مهلا لراو حاَرْقألا هب تماقأ 2 ئرما رطاخ ىلع اموي ترطخ 'نإو

 ميلا شعتناو حورلا هيلإ تداعل تيم ربَق ىرت اهنم اوحضن ولو

 ةقيقحلا ةركف ىلإ ريشي وهو ؛ دوجولا نم مدقأ ميدق رمخلا وأ ةمادملا كلتب هس نإ لوقي وهو
 كلت نم ضيفت تلازام ءاوضأ نأو « نوكلا ةأشن قبست اهنأ ىلإ ةفوصتملا بهذي ىلا ةيدمحملا

 : دا: تلي قع دبي عمد ةفزستلا نيرقتوب لج كوالا سيقنو األ سرتن أ ةقيقملا
 درطتو حرفلا بلجت امنإ لوقيو . ةقيلخلا ناقبسي هتوشنو اهب هركس نإ لوقي انه نمو « ضرافلا



 ا

 هيف تبدو حورلا هيلإ تداعل تيم ربق ىلع اهوبص ولف « ةقيقح لب ازاحال تور ىو مهلا

 . مسجالو حورو « رانالو رونو « ءاوه الو فطلو « ءامالو ءافص اهنإ : لوقيف ىضميو . ةايحلا

 ةبيغ مهدوجو نع نوبيغيف هل اثمأو ضرافلا نبا اهب ىشتنيرمخ « ةيدام ةبئاش ىأ اهبوشتالةيناب ررمخ

 . هلوو راوخو ركسو ءاشتنا زارطلا اذه نم هلك هناويدو . هل دودحال مبعن اهلكو عاتم اهلك

 ةيئاتلا ىمستو ةيئات ىهو « ديزت وأ اتبب نيتسو هاون غلبت ىتح هدئاصق ىدجإ لوطتو « عاينلاو

 هيلع تطبه ىتلا مرر ىسدقلا هجارعم روصي اهيف وهو ع ىرغص ةيئات اهبناجي هل نأل ىريكلا

 ةدصقلا ءازجا ني 6 ماكتيل ىتح « ةيدمحملاو ةيهإلا : نيتقيقحلا ىف دئنيح هءاحمإو كانه

 نم هجارعم ىف همشحت امو اهب هتوشنو ةينابرلا ةبحنلا سأك نم هبرش نايبب اهلبتسي وهو « اهمساب

 ىلإ اصلاخ « هجارعم ىف اهزاتجا اياطعو هبر نم حنم لوقي امك اهلكو ء نحمو بوطخو لاوها

 ظ ؛ لوقيل ىتح ةيلعلا تاذلا ى ءانفلاو ءاحمنالا

 قروص كيف بلتجُا ملام َنْفَت مو. ايناف ىف نكت ملام ىنوهت مو

 # م اع

 ةدجس لك ىف عْمَجلاب وتقيقح ىلإ دجاس ٌدحاو ّلَصُم انالك

 مكر لك اَدأ ىف ىريغل ىالص نكت ملو اوس ىلَص ىل ناك امو

 تافصلاب هفاصتال لب هلاصتال ىهلإلا بحلا نود لازيال هنأ لوألا تيبلا ىف رعشي هنأكو

 هيف ىلجتتو ةينابرلا تاذلا ىف ىنفي ىتح هيف ىحُسُت نأ ىغبني اهنإ ىفاثلا تيبلا ىف لوقيو . ةيرشبلا

 ةدارإ لك هيف تلطعتو تلطعت هساوح نإ ثلاثلا تيبلا ىف لوقي نأ ثبلي امو « ةيهلالا ةروصلا

 اهيمسي امك وأ دوهشلا ةبترم ىلإ وحصلا ةبترم ايطختم « هبر ىف اقلطم ءانف ىف ىّتح «روعشو

 ظ : لوقي « هيف ايلجتم هبرل وأ هسفنل ىلصي امنأكو « عمجلا

 تينت د حاب ىدوهش دوجو نع تْنبو قدوه ىف ىدوجو حاطو

 تلا نع نإ مقالي .نانود طيف كا لعل دس تشلا قر

 اا لأ لو حال ا نيو ال تاذلا ىف ايلك ءانف ىبفو ىحمتا دق وهف

 وهف ءوحصلا لاح ىف هيرتعي اضيأ لب « ا او ل لا

 ضئارفلا ءادأو باتكلاب كسقلا دشأ كسمتم هنأ نلعي امتد وهو . ةيهولا تاذلا ىف نافوحم ائاد



 مك

 نأ ىلإ ارارم راشأ دقو . ةيحورلا هدراوم لك ىف دمتسي اههنف . ىوبنلا ثيدحلاو ةنسلابو ةينيدلا

 : لوقي « لوسرلا نع هيف ردصي امنإ ةينابرلا تاذلا ىف ءاتفلا ةديقع نم هيلإ بهذيامو هفوصت بل
 ةفيعض ريغ ىلَقّلا ىف ةتياور تبان ىداحتا ىف ثيدح ءاجو
 ةضيرف ءادأ وأ لْقَِب هيلإ برت دعب ّقَحلا ًابحب رشي
 ءادأ نم ىلإ ٌبحأ هىشب ىدبع ىلإ ٍتّرقتام » : روهشملا ىوبنلا ثيدحلا ىلإ ريشي وهو

 ىذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف « هتببحأ ىتح لفاونلاب ىلإ ُبّرقتي ىدبع لازيالو « هيلع هئضرتفا ام
 ىذاعتسا نالو « هتيطعأ ىنلأس نإو . اهب شطبي ىتلا هديو « هب رصبي ىذلا هرصبو « هب عمسي

 نأ ىلإ | حوضوب ريشيام كلذ ىف لعلو ثيدحلا ىف ةحضاو ءانفلاو ءاحمالا ةركفو .؛ هديعأل

 ىتح. هير كيتي لازامو-: اصلاح ايمالشا | افوصت ناك اسنإ هلاثمأو ضرافلا نبا فوصت
 . ةرجهلل 17 ةئيس هئافو

 ظ '' ىريصوبلا

 هسفنل نوكف ٠ صاالد نم همأو ريصوب نم هوبأ ناك : داح نب ديعس نب دمحم هللا دبعوبأ وه
 .ىريصوبلاوه «رهتشاهبو « هيلع بلغ ىذلا بقللا نآر يغ ,ىريصالدلاوهاًّبقلايهيدلب مسا نم
 +04. ةنس دلو هنأ حجرألاو « هتافو خيرات ىف اوفلتخا ايك هدلوم خيرات ىف هل اومجرت م فلتخاو
 وأ ه5 وأ وه وأ +4 ةنس ليقف ةفلاسلا ةنسلا لبق فوتو 7-5 ةنس دلو لب قو 59/8 ةنس قوتو

 نآرقلا ظفح ىتح بيتاتكلا ىلإ هتادل لثم فلتخاو . هانحجرام حيحصلاو 58١ ةنس لب ليقو
 ةيبدألا هلويم نأ ودبيو « ةغللاو ةعيرشلا مولع مهنع ذخأي خويشلا تاقلح ىف مظتنا مث « ميركلا
 ةباتكلا ىف نولمعي نميف مظنتي هلعج امم « ةيرعشلا هتاكلم هسفن ىف تحتفتو ةركبم هيف تحضتا

 - مهيلع هليجستو كانه نيفظوملل هؤاجه انب ٌرمو . ةيقرشلاب سيبلب نيواود ىف نّيعو « ةيناويدلا

 رعشلا ىف لوصف انباتكو 8/٠١ كرابم ىلعل ةديدجلا ططخلاو 8١7/7 تاوفلا هراعشأو هتايحو ىريصوبلا ىف رظنأ )١(

  قيقحتب ( ىلحلا ط ) هناويدو . 7304 - 778 ص هدقنو 97١/١ ةرضاحملا نسحو */٠١6 ىدفصلل تايفولاب ىاولاو

 بدألا خيرات هباتك ىف نالكورب دروأو . ىناليك ديس دمحم ىلع ىمثيملا رجح نبا ةمدقمو 42/9 بهذلا تارذشو
 اهاسيمحتو ةيبنجألا تاغللا ىلإ هتدرب تايجرت 81/8 ىبرعلا هللا ءاطع نبال نئملا فئاطلو ةيوبنلا ةيزمهلا هتحدم حرش

 . ةيزمهلا كلذكو ةفلتخملا اهحورشو اهتارطشتو . اهدعب امو ١١/7 ىنارعشلل ةيفوصلا تاقبطو ىردنكسلا



 ا

 ىلإ داعو اعيرس مهعم لمعلا ىف دهز هنأ ودبيو . لطابلاب سانلا لاومأ لكأو ةلودلل ةنايخلا
 ادجسم ناكو « رهاظلا دبع خيشلا دجسم ىف ةيتفلا .ضعبو ةيبصلل نآرقلا ءارقإ افرتحم . ةرهاقلا

 (ه 51410 - ”8ا/) رصمب رومألا ديلاقمل هيلوت ءانثأ ىف حلاصلا كلملا رمأ نأ فداصتو ارومغم

 ناسل ىلع مظنف « ائيش هبالطو رومغملا هدجسم اهنم بصي ملو . ملعلا ةبلط ىلع رانيد فلأ عيزوتب

 : هلوقب اهلمتسا حلاصلا كلملل ىوكش دجسملا

 نمحرلل فلألاو ىريغ نود ىنامرح ىضتقمام ىرعش تيل

 نارقلا ىئراق لمش اًعماج وكل قحتسأ اال ىلارتأ

 حئادلا ضعب مييف هلو « ةالولا نم اهيف نمب لاصتالاو ةيرصملا نادلبلا ىلإ ةلحرلا ريثك هارنو

 ناك هنأ ودبيو « نيطالسلاو ءارمألا ضعب ىفو ةيكولمملاو ةيبويألا نيتلودلا ءارزو ضعب ىف كلُدكو

 هحيدم ى ارارم كلذب حرصيو « بايثلاو ماعطلا نيريثكلا هدالوأل رفويل « ارارطضا حيدملل رطضي

 ] ظ : هلوق لثع

 ةرثكلا ةياغ ' ىف ةلئاع اننإ انلاح وكشن كيلإ

 روصت ةفلتخم تاباعد هدنع اناقلت ةيقرشلا فظومل ةفلتخم جاهأ ةركبملا هراعشأ ىف اناقلت ايكو

 هسؤبو هرقف نم هحنادم ىف هاوكشب دارأ ارو « ةردانلاو ةهاكفلا ىلإ ليملاب فورعملا ىرصملا جازملا

 0 : لوقيو «  ةباعدلا ىلإ

 هس رس رس . #ّ ء ] .٠ - و هم

 هراغم ى ادباعوا طابر ىف اديرم تنكل ىدحو ىنا ولو

 ةيمويلا اهلغاشمو ةايحلا ىف برطضي اناسنإ نوكيلال قلُخ هنأب هقاعأ ىف رعشي ناك هنأكو
 هيف ولخي فهك ىف وأ ىفوص طابر ىف اكسان ادباع نوكيل امنإو « هترسألو هل ةيرورضلا اهيساكمو

 ىلذاشلا نسحلا ىبأ ىلع فرعتو ةيردنكسالا ىلإ هتالحر ىدحإ ّدَم هنأ ودبيو . ةدايعلاو كسنلل

 هفلخ اذإ ىتح « ةيفوصلا هتقيرطو هيديرم كلس ىف مظتناو « ةروهشملا ةيلذاشلا ةقيرطلا بحاص
 هللا ءاطع نباو وه هذيمالت نم نينثا ىناث دع ىتح « همزاي لظ ةقيرطلا ىلع ىسرملا سابعلاوبأ .

 ةنس قوت نيح نسحلا ىبأ هخيش ىف هيزعيو « اهب هحدمب ةيلاد ةديصق هناويد فو « ىردنكسلا

 : لوقي « بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ةلالس نم ناك ذإ ةعئار ةداشإ هب ديشيو 65



 ضلوا

 5 ديَحَملا ئىدّمحمب»و ةقيفقحو 2 ةعيرش ئدمحم قيرط كلما ها 8 2 58 ّ 5 ١ لص 8. ٠
 ىدتهملا نيعل ةحضاو لضفلا ىف -هقيرط ىلذاشلا مامالا نإ

 دجوملا رس نال دوجولا ُنْيَع هملمإو ُهَْغِو نامزلا بطق ١ ّْ  8:؛ 7 9
 قى ثونبملا ىحلالا سبقلا نأب ةفوصتملا نمؤي ناك ذإ دوجولا نيعو « همامإو نامزلا بطق وهف

 ىلإ ريشيو ةيفوصلا ةقيقحلاو ةيدمحملا ةعب رشلا لهأ نم هنإ لوقيو ؛ مهنمنأ ىلإو مهيلإ لقن ءايبنألا

 . ةيمالسإ ةعيرشو ةيفوص ةقيقحو ابسن ىدمحم وهف كك لوسرلا ليلس هنأ

 وحن ىلع ةيفلإلا ةبحنلا وحن هراعشأب هجتي مل ةيلذاشلا ةقيرطلاب هتلص ذنم ىريصوبلا نأ ودبيو
 « هنمز ىفالو هلبق دحأ اهغلبي مل ةورذ هيف غلبو « ىوبنلا حيدملا ىلإ هجتا لب « ضرافلا نبا هحتا ام
 نيدلا دض لئاسر نوبتكي « مههوجو تهاش « نويبيلصلا ناكو . اعئار اناويد هيف مظن دقف
 ةديصق دوهيلا ىلعو مهيلع درلل درفأو « ىوبنلا هحيدم ىف اليوط مهيلع درف « هبحاصو فينحلا
 ىراصنلا هاعدا ام اضقان ميركلا لوسرلا ىلع مهتاءارتفا اضحاد « اتيب نيعبسو نيتئام وجن ىف ةليوط
 هتديصق ىمسو « ىصاعملل ءايبنألا باكترا نم ةفرحما ةاروتلا ىف ءاجامو هبْلَصو حيسملا ةيهولأ نم
 هتريسو لوسرلا تافص نع ةضايف ةساح ىف ثدحتيو ؛« دوهملاو ىراصنلا ىلع دودرملاو جرخما »
 نمو ىوبنلا حيدملا نم رثكيو . هللا ءادعأو هئادعأ لع ةقحاسلا هتاراصتناو ةرهابلا هتازجعمو

 ل ىونعملا ىدمحما رونلا ةيلزأ لوسرلا ىف اروصم تييبلا لآو ةباحصلابو نيدشارلا ءافلخلاب هيونتلا
 هدوجو ركل هنم دمتسي ىذلا وتعمل دوجولا اذه نيدوجو لوسرلل نأكو « هحورو دوجولا
 اريشب ثعب م دلو نيح هدوجو وه ىدام ىبسح ناث دوجوو ؛« مدأ ذنم ءايبنألا ىف بقاعت ىذلاو
 وحن 8 , ناسنإلا ةروصو ةيلزألا ةيدمحملا ةقيقحلا لق وأ ةروصلاو ىنعملا دحنا كلذبو « اريدنو
 : هلوق ىف ًارقنام

 ليوحت فلا قا افا 5-5 ىّتلا هللا 0 دمحم

 ليمككت نيلالا ىلع هتف ةئروصو هانعم هللا لكك نم
 لومحم فادٌصألا سّفْنَأ ىف نونكم- لا هرهوج عضوا نيحلو مدآ نم
 ليجات» ليجعت 2رخفللو ادب ايتن الا هرج

 حم

 ) تازجعم ددري امتادو «٠ عاتلملا دجولا |صع ةنيدملاو ةكم ةرايز ىلإ هبلقب نينحلا فصعي انادو



 فا

 نييبنلا ادبمو دوجولا أدبم هنأكل ىتح « ةيلزألا هتقيقح رركي امئادو « هتاوزغ ىف هداهجو لوسرلا

 : لوقي « مهمتاخ اضيأو

 انوكي وأ نوك َقَلْخُي ن أ لبق 2 نم بيّعلا ريمض ىف ار ناك

 انيبَج هلا اهعدوأ الك وراونأ نم ُناوكألا قرشت
6 
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 نبط مدآ نم َلِبْجَي نأ لبق هب نييسنلا هللا | رمخ

 55 و روس -- 1 مه

 انينبلا ريخ مهئانبأ ىف وهو بأ“ ري مابا -ى وهف

 قلخي وأ لبجي نأ لبق قلخو نوكلا لبق َقلُخ « ىلوألا ةلعلا وه وأ نوكلا ىف لوألا رسلا وهف
 ع ّ 0 ٌَء ٠ دج

 ىونعم لا مهوبا وهو « مهاهتنمو ءايبنألا ادبم وهو «ءهنم دمتسم نوكلا ىف رون لكو « مدا

 نأ لوسرلل ةعارضلا نم ةيوبنلا هحنادم ىف ىريصوبلا رثكيو . ىهتنت هيلإو ةايحلا أدبت هيف , ىلزألا

 . هنارفغو هبر ناوضر لاني ىتح ةمايقلا موي هعفاش نوكي نأو هّئبوت لبقب

 « ىرولا ريخ حدم ىف ىرقلا مأ » اهامس دقو ةيزمهلاب ةامسملا ةيوبنلا هتحدمب ىريصوبلا رهتشيو

 دقوي ىبح لوسرلا ةريس لمح اهيف وهو « اهحرشب نوريثك ىنعو اتيب نيسمخو ةئاعبرأ وحن ىف ىهو

 دوجؤلا رس لوسرلا نأو ةيدمحملا ةقيقحلا ةركفب اهحتجفيو « نييبيلصلل نيبراحملا بابشلا ةيمح

 : لوقي « ميدق نم ءايبنألا ىلعو نوكلا ىلع ضيفي ىذلا هرونو

 امس  اهّتلوط ام  َءامَّساِي ةانآلا 50 نفرد“ نبك

 ءاوضالا كئوض نع الإ ردد اص اف لضف لك حابصم تنأ

 لكو + :نييلغا لغأ ف هنإ 6 كسر وأ ىبن ىأ ةلزنم ةعيفرلا هتجردو هتلزنم غلبتال لوسرلاف

 ىلع موجنلا ءاملا ةحفص ىلع ةيئ 0 لااا ماع ااا

نم وهف « هحابصم نم دمتسيل نوكلا ىف رونو ءوض لك نإو .ءامسلا ةحفص
 رون لك عب

 ثيدحلا ق ضيفيو , ةوبنلا لئالد نم هب نرقا امو كلوما نع دسك .ةردصتوا
 هتريس نع

 رشن ى لسابلا هداهج رهصيو « ءارس رسءالا اممدقم قو ةرهابلا هتازجعم ضعب ددعيو « هثعبم ىتح

 مه ادقتعم ضعب ضرعيو « فينحلا نيدلا ىلع مهتاءارتفا دوهيلاو ىراصنلا ىلع دريو « هنيد

 نيفلسملا كاواو ةكم ىلإ هتّجح روصيو . هلوسرأ مهبرحو مالسولل دوهيلا ءادعب مايو : ةدسافلا



 نات ْ

 هقول كاقلا» هيقايسارو اطعم "ب امينقلابو..ةياسمقلا' لاك كلقاوق .هؤتيتو» وتلا كلمات
 . هبونذ وحم ىف هبر دنع هل اعيفش نوكي نأ لوسرلل كلذ ءانثأ ىف عرضتيو « ىسرملا سابعلا ىلأ

 تاك ةنإا ل اكيو نزيك اهضراخ دقو هدر ان:ةامنخلا ةئمبللا حسم ةيولا جسدا هاله: نم عوزأو
 اهداشنإ رركي لظو « هيفاعي ىك هللا ىدل اعيفش اهذختأو ةديصقلا هذه مظنف « جلاف هباصأ دق

 ؛ ةدرب هيلع ىليو ةكرابملا هديب ههجو ىلع حسمي اع ىبلا ىأرف مانو ( لسوتيو وعديو ىكبيو

 ةيزاجحب الزغتم اهحتتفي وهو . ةدربلا ةديصقلا تيمسو ةصقلا تعاشو « ىناعم هسفن دجوف هبتناو

 هيلع لوسرلا بحب عاتلملا هدجول ازمر اهذختي امنإ وهو « هبلق ىف بحلا تيكا رع ىذ نم

 . اهتاوهش نع اهدرو سفنلا حاج حبك وهو . ةيلذاشلا ةقيرطلا لوصأ نم لصأب مليو « مالسلا

 مدعلا نيمءاسدلا عرع ' هالول هنأ فيكو دهزلا .ةليضفب ائدثبم لوسرلا لئاضف نع ثدحتيو
 : الئاق ةيلزألا ةيدمحملا ةقيقحلا ريوصت ىف لسرتسيو

 مرك الو 9 ف ونادي 0 . قلخ فو قل ىف نييبنلا اف

 >1 . هه رول : و 1 5 ريا

 نم دمتسيو هتكحو هملع نم 5 مهلكو امركو لغو املخو ةروص ءايبنألا ٠ قوفي وهف

 ةقيقمحو ةدحاو ةيصخش مهنإف ةنمزألا ىف اوددعت اهمو اعيمج ءايبنألا ىف ىلجتي هرونف « هرون

 نارقلا ةصاخو « لوسرلا تازجعم نايب ىف ىريصوبلا ضيفيو . ةيدمحملا ةقيقحلا ىه ةدحاو

 ىتح فينحلا هنيدو لوسرلا ءادعأل هتباحصو لوسرلا داهج نايب ىف ضيفي امك ىربكلا هتزجعم
 ىف هب فطلي نأ هلل عرضي امك هبر دنع هل اعيفش نوكي نأ لوسرلل عرضيو . نيرغاص اوملستسا
 تاقلحو دلاوملا تالفح ىف موي ىلإ دشنت ةيزمهلا اهتخأو ةديصقلا هذه لازتالو . هترخاو هايند

 ةعئار ىرخأ ديشانأ ةيوبنلا حئادملا ىف امهبناحي هلو قوصلا ركذلا
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 قيدصلا ىركبلا ١ نسحلا ىلأ نب دمحم

 .« نينس عبس نبا وهو نآرقلا ظفحو 45٠ ةنس اهب دلو « رصمب قيدصلا ركب ىبأ ةلالس نم
 , هابأ لوألا هذاتسأ ناكو « مهدنعام ذخأب,هرصع خويش ىلع قلتلاو نوتملا ظفح ىلع لبقأو

 « ةنس نيرشعو ىدحإ زواجتيال هزمعو هتافو دعب سيردتلل رهزألا عماجلا ىف هناكم سلجو

 دهزلاو ملعلا ىف ةيأ ناكو . عاجش ىبأ نتم ىلع حرش هلو « ىعفاشلا هقف هبالطل سردي ناكو

 هلو ةيركبلا ةداسلا ةخيشم هيبأ نع ثروو « ةيفوصلاو ةيوغللاو ةيعرشلا مولعلا ىف هقمعتب رهتشاو

 . هبر ىجاني

 كراذت :تكنم تطلب .ناعلف نقش هلك ةع نإ
 هر ُي ها 0 7 . 0 لي ري

 كراحب ىرجت ىف لاحلاو فيك رحب كنم ىنباصأ رطَق لك

 ُكَرايد ىبربحاي هللا رَّمَع راد كّرل ىنم زج لك
 هيما سا ع َ 0000# م 0 ا د

 كرازم تطج دقو كش ىأا كش ريغ نم كار ىلار نم

 ص اهعبتيامو ةفوصتملا دنع ةفورعملا ةينابرلا تاذلاب داحتالا ةركف انيب الوثم تايبألا ىف لثمتو

 : ضرافلا نبا دنع ةحضاو اهانيأر ةركف ىهو « ةيرشبلا هتافص نع ناسنإلا ءانف « ءانفلا ةركف

 : هلوق لثم نم ةيحورلا هدجاومو هبح اهيف فصي ةريثك دئاصق هلو

 بيحّلا اذامو هاكبلا اذاف بيرق بيقر ناد كّبيبَح
- 

 . ٠ .٠ 3 ٠
 ٠ ْ 2# 2# م6 #2 9

 بيرغ | ديرط  ديقف  ديعب ىبتكلو ناد وه معن
 و ا 2 ٠ و وو

 بيبطلا رعو دودصلا ءادب تيل ىنآلا لع ناك مب ٠

 هلينيال هنأل ديعب « هنم بيرق هبوبحمو ..لاصولا ىغبي عاتلم هلاو وه امئاد وحنلا اذه ىلعو
 فتبي وهو . ضرعم هنع فرصنم بوبحملاو نئيو « قلقلا مثاد كلذل وهو لوصولا نم هتينمأ

 قيدصلا تيب باتكو 4١5 ص (دادغب عبط ) سورديعلل ىجافخلل ابلألا ةناحير نسحلا ىلأ نب دمحم قف رظنا )١(

 . مجارم نم هركذامو ىركبلا قيفوت دمحم ديسلل ص بهاوملا ىلأ هنبال هتمجرت دعب ةمجرتلا لمكأو

 رفاسلا رونلاو 5١/8 بهنلا تارتش عجارو



 ضخ ظ ظ

 ةمادم نع ثيدحلا نم . هلبق ةيفوصلا نم هريغو ضرافلا نبا هددرام ددريو ايجار المأ ىدانيو

 . ةيفوصلل ركسملا هقيحرو ىلا بحلا

  للعألا هريسسو « هيلإ هللا هبرق ثوعبم ريخ هللا بيبح را لوسرلاب ةريثك تائاغتسا ىركبللو

 + هتائاغتسا ىدحإ ىف هلوق نمو" . ذئاللا هلؤس لاني ىذلاو «.هلمأ بيخيال ىذلا»

 #00 كه # 1 ًَّض ِِ

 َلأْسي هب مهف نم ٌريخو هير ىلع قللا مركأ
 لِهَذِي هضعب ابرك تجرف  ةرم مكو بركلا ىنسم دق
  لخدي ال كريغ نم هانأ ئرما ىأ هللا باب تنأو

 هبنذ نم هل ةعافشلا هتارثع نم هتلاقإو هنع بركلا جيرفت ىلإ لوسرلاب هتاثاغتسا ىف فيضيو
 . تاومسلا ىلإ هجورع ىف هل هتيؤرو هللا ةبحم نم قوأ امب رشحملا موي

 ] ةحاكفلا ءارعش
 كلذ انروص قو ؛ ةباعدلاو ريدنتلاو ةهاكفلا ىلإ اهلهأ ليم اثيدحو اميدق رصم زيميام مهأ نم

 رصع نم نيب رصملا جازم ىف ةلصخلا هذه نيضرعتسم هرصم ىف ةهاكفلا ه انباتك ىف اعماج اريوصت
 رصم تدجو نا ذنم لب .رصعلا اذه لاوط ةحضاو اهارنو . ثيدحلا رصعلا ىتح ةنعارفلا

 ءربكألا لمحلا بقلب رعاش زبن نم حضتيام وحن ىلع ةينولوطلا ةلودلا نمز ةيبدألا اهتيصخش
 بياطتلاو ةفارظلا ىف وحني ناك» . ديعس نبأ لوقيو ,رغصألا لمحلاب كل ناك رعاش هفلخو

 رخآلا وه بقلملا ديشخإلا رعاش صاقلا ديعس ىف لوقي نأ ثيلبالو . «©”ريكألا لمجلا ىحنم

 ريبدنتلاو ةوالحلا نم هيف ناك امب هيدل هصاصتخا دازو ديشخالا ءارعش نم » : رقبلا ىضاقب

 ءارعشلل ةباعد باقللألاب زبنلا ةرهاظ اندجو ةيمطافلا ةلودلا نمز ىلإ انيضم اذإو . « "'لزهلاو

 . 51١ ص هسفن ردصملا (؟) 7١" ص ( طاطسفلا مسق ) ديعس نبال برغملا | )١(
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 هيف اناقلي ذإ ىناهصألا داعلل ةديرخلا باتك كلذ حضوي اك بيرغ بقلب رعاش ريغ زبني ذإ ء عستت

 ريغ ىلإ هس نتسماخو ناهجهحجلاب عبارو تاساكلاب ثلاثو عيضولاب ناثو علعلشب بقل رعاش

 . باقلأ نم كلذ

 ةجودزم ةعبرم ىضاملا لصفلا ىف ترمو ىسينتلا عيكو نبا رصعلا اذه ىف ءارعشلا لئاوأ نمو

 : ارجاه لظ نإ « هل ارذنم « هبعادي اهيف ىضم دقو « ىحيسم مالغب هلزغ اهعوضوم لعج ء هل
 . انجويو صقرمو اقولو ىتم اياصوو حيسملا ملاعتب اجتحم كلذ ىف عستيو ةسواسقلا ىلإ هوكشي نأ

 ىلإ هاكش فكي مل نإف « نارطملا ىلإ هاكش هرجه نع لقي مل نإف فقسألا ىلإ هوكشيس هنإ لوقيو
 انثيدح ىف اهل انضرع مهئارزوو نييمطافلاب ةديدش ةيرخس ةهاكفلا هذهب نرتقت تناكو . كريرطبلا

 ىف عاستالا ىلإ نييرصملاب ريدنتلا ىف ةبغرلاو ةهاكفلاو ةيرخسلا ىلإ ليملا اذه ىدأو . ءاجحلا نع

 رثكي ىتلا كزاينلا هبشتل ىتح رصعلا اذه لاوط مهراعشأ ءامس ىف رثكت ىهو « ةيروتلا ماهسب فذقلا

 نومري نوي رصملا ءارعشلا لازيالو « ديعلا ةليل قلت كزاينلا لازتالف « دايعالا ىف ءاضفلا ىلإ اهؤاقلإ

 وأ هيانو رماز ىلع اينثم ول فيرشلا لوق لثم نم نول لك ىلع الزغو احدمو احدق متايروت

 7 هامان

 هبئاجع  هتعنص ىف 56 هبئاع هيف  بذكي رمازو

 هبئاود هاب اعاك ةبجاح هنع 8 ٍُض بجحخل

 ا ةيمطافلا ةبقحلا ى ةيروتلا عنصب , اوملعت نممو . بئاوذو ندع 1 ةفيقاو ةيروتلاو

 حلفأ نبا ىف لوقي هلو ء ساد نب رفعج ةلودلا رق هلثمو - عضوملا اذه ريغ ىف رم اي- سوداق

 : 0 ةاوسلا ديدش ناكو ءارعشلا باتكلا كفن

 هتافصنب درفتم | ةبتاك ملأ نبا اذه

 هتاذ 2-5 ةيحلا اهو هريغ نم همالقأ

 نم مهءالمز اهب نوبعادي « نييمطافلا نمز ىف ءارعشلل ةريثك تاباعد ةيروتلا بناحي اناقلتو
 سيلجلا ىضاملل ة هروهشم ةياعد كلذ ف 6 ءابطألاو ءاملعلاو باتكلا ع نم مهءاقدصأو ءارعملا

 )١( ةديرخلا (7) . 58/5 (رصم ءارعش مسق) ةديرخلا 719/7
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 لعأ دي + هع ناك هدعت بيط ىلإ م هيو كيد نإ عئالط ممول

 : ؟"لوقي اهيفو هب

 نيركسعب ّحلملا مُقّشلا 2نم ١ ىئاَرَغ دق نما ىتلي را
 ىنيبو ىييفاع نيب قّرفي ِنْيَي بارُشك ُهّبط بيبط
 .دتَحْسْب ةبابشلا الا ٌدرف توعازو كاش -هنقو» .ىمحلا" فا

 نام وأ نانس نع هاكح يفيطل ريبيدتب اهربدو
 - و هس

 ع

- 

 نْيَعَبْوَن  قذحب اهّريصف موي لك .ف ةبون اتناكو

 رخاوأ ىف ءاج هنإ لوقيو « امهنيب قرف هتيفاعب هلصي نأ نم ًالدبف بيبطلا بعادي سيلجلاو
 لوقي اكوأ ءاودلا فوفّس نم نيتقروب بابشلا امل دري وه اذإف ترتف وأ تخابو تخاش دقو ىمحلا
 . نيتبون لب ةبون مويلا ىف هدواعتال ىه اذإف اهبلإ ىمحلا ةوق در ىف هريبدت مكحأ اغاكو ع قدس
 دعاس اقنعو يضخ قا نبا ةيدحل هفصوو ةيبويألا ةبقحللا ىف ىورّذلا نبا سني مل ئراقلا لعلو
 دقو ؛ هئاقدصأ دحأ عم ريهز + ءابملا ةباعد بقحلا هذه ىف تاباعد نم ًارقنام شيرط نمو . اعذال

 : 9 لوقي .« هتلغب اهعوضوم لعج

 هل در ىواست 0 ةلغب ب ىقيدصاي كل

 9 لكَمُم قيرطلا ىلع ن ويعلا اهّبسحتف ىثمت
 يضل ةنتفا ”ةاي داذإ ”ةريد# لاخشلو

 .٠
 هلمنأ عرست نيح ةلي -وطلا اتوطخ .زاَدقم هه هي

 و

 اهثطبل ةديقم اهنأ نّظُي ىشمت نيح اهنإ لوقيو « رغصلا ىف ءىش لقأ ةلدرخلاب ريهز ءاهبلا ديريو
 اهنإو 6 ةريصفلا اهتوطحي انلاب اف ةلمغأ ةليوطلا اهتوطخ رادقمو لبقت نيح ةربدم اهلعجمو 6 ديدشلا

 . ةلزلز ىه امنأك كرحتت دتالو ريسنال ةفقاو زتهتل

 ص قزارلا دبع قطصم خيشلل ريهز ءاهبلا باتك (*) , ١99/١ ةديرخلا )١(
 ] .84 2 نرقلا ءابطأ نم ةرق نب تباث نب نانس وه نانس (؟)

 .ةديقم : ةلكشم (14) . قحسإ نب نينح هلثمو ثلاثلا .



 و ٠

 ىلإ اقوشتم هلوق لثم نم ةطرفم ةرثك نيدلا حالص ريزو لضافلا ىضاقلا رعش ىف ةيروتلا رثكتو
. 

 ؤ : "'لينلا ءام نم ةبرش ىلإو رصم

 اليلَغ تارقلا ءام نم يفشأ مل  ىننإ ىنع ليل نم ىلا
 اليخي ءاكباب ىّرط ناك نأ  ٌتهاش ىل هنإف َداؤفلا قو

 * هسا 2

 المج نوكي نأ كربص نظأو  ةنيتب هَل ِتْفّلَع مك بلقاي

لإ هتالمحو هنالحر ضعب ف نيدلا حالص 1 ا باغ دهف
 نا نلعي وهو »م لصوملا 

 ةحضاو ةيروتلاو . اهلينو اهضايرو رصم ىلإ اقوش هؤاكب فكي نلو « هليلغ شي نل تارفلا ءام

 . ميدقلا لزغلا رعاشلا ليمج ةبحاص ةنيثبل هركذ دعب ليمج ةملك

 تفلخ هنأ اظحالم ةيروتلا نع هثيدح ىف بدألا ةنازخ هباتكب ىومحلا ةجح نبا فقوتيو

 عيمجو نويرصم اهعيمجف ةركبملا امأ « ةقحال ةبعشو ةركبم ةبعش : 27 ناتيعش لضافلا ىضاقلا

 عباسلاو سداسلا نينرقلا ىف نييرصملا نم اهيلع اوماق نمو ةركبملا. ددعيو « نويماش ةقحاللا

نس نبا مهو « مهل ايمسم ةرجهلل
 ضعب ىف هلوق لثم نم كلملا ءا

 : ""هلزغ

 كطرقو ىبلق ىوس امه سيلو ابجع تهتف نيقفاخلا تكلم

 ةملك ى ةيروتلاو « قفاخلا هبلق اضيأ كلتمت لب هدحو رتهملا قفاخلا اهطرق كلتمتال ىهف

 عباسلا نرقلا ءارعش كلملا ءانس نبا دعب ةجح نبا ركذيو . برغلاو قرشلا امهو نيقفاخلا|

 ( رهاظلا دبع نب نيدلا ىجحمو لايناد نباو ىمامحلاو بيقنلا نباو قارولاو رازحلا : نيب رصملا

 : '”روهشملا هلوق بيقنلا نبا تايروت نمو ؛ مهنم مهلا مجرتنس نم تايروت ضعبب ملنسو

 نبجلاب ربخلا ُلكآ ىنإف ىنوعد ةراغ برحلا ىلإ اكْش دقو لوقأ

 : 2" هلزغ ضعب ىف هلوق ىماجلا ريصنلا تايروت نمو . ةحضاو نيجلا ىف ةيزوتلاو

 ةعلعلا هب و احي ىللق : اعد اذإف 5 0 0 ك1

 واحلا ىف هميرب 20تيور || ىنظيو

 د0

"٠١ 
 ص ةنازخلاو 47 ص ناويدلا (*) ص (قالوب ةعبطم عبط ) ىومحلل بدألا ةنازخ
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 مب ١
 ىذلا دارملا ديعبلا ىنعماو « توصلا عجر باوجلاو ءاعدلاب لصتملا را بيرقلا“ ىتعملاو

 دقو « ةتابن نبا تايروت دنع اليوط ةجح نبا فقوتيو . سشطعلا وه ىماهلا ريصنلا هنع ىّرو
 0 فيرط نمو « هريغو ىدفصلا هنع هذحخأ ام هاورام ريغ « ةيروت ةئام نم رثكأ اهنم ىور
 . 009 هيلإ بتك ذإ 008 هبلاغ اًثيدر امت هيلإ ىدهأ نمل هلوق

 باتع كيلع اف دادولا ديب هّتلبَهَه ىوت لب اًرمَت َتلسرأ
 بايحأ ىوُنلا ىلع نحنو قاب انَّدوف موسحلا تدعابت اذإو
 وه ةتابن نبا هدارأ ىذلا ديعبلا ىنعملاو ءرقلا ىَون وه ىونلا ةملكل ردابتملا بيرقلا ىنعلاو

 غئاصلا نبا انما نو رسل يد 0 ىلإ ةتابن نبا تر 520005

  ىنالقسعلا رجح نباو افولا ىبأ نب ثلا نيدلا ردبو سناكم نب نيدلا رخفو ىنحلا
 ف انامطو . ناقرتفيال ناونص 6 جازملاو اهناكو ةينامعلا ةبقحلا ف ةيروتلا رمتستو . ىرصملا

 ءارعش نيب ليلق ع هل 00 ىطوبنألا رماع وه لزهلل شيعي ناك هكف رعاش نيالا ماب

 0 ؤ ةسنكم 2" نبا
 ةنس ىفوت ذإ ةرجهلل سداسلاو سماخلا نينرقلا ىف شاع ىردنكسإلا دمحم نب ليعامسإ وه
 ىف نفي « فلكتلا ليلق ؛ « فرصتلا رثكم رعاش ٠ :.ةيرصملا ةلاسرلا ىف تلصلاوبأ لوقي هيفو 01١

 ىف لذبتي هرعش ةدوج عم ناكو . , هلزجو هقيقر ىف مهسب ٌبراضو « هلزهو ضيرعتلا دج ىعون
 ريزو قلما ردب دهع ىف حيلمابأ ىمسي ىحيسم لماع ىلإ عطقنا هنأ كلذ هنم خيو هن
 هتحامسال ضرعتو لضفألا هنبا ىلإ هنم ةرازولا تلوحت الف « هينغي ام ردب دنع دحي ُ هنأكو رصنتسملا
 : حيلم ىبأ ءاثر ىف هلوقل ؛ « هيلع لبقي ملو هلبقي مل

 حيدملا سمش ترك امرككملا ءامس فيرط
 0 حيلم ىلا توه دعب ىف ايح ق ىَجَرأ اذام ٍ : : 7 '

 . ةقوفتم عضاوم ةلاسرلا هراعشأو هتمجرتو ةسنكم نبا ل رظنا (1) ىف ىلا مجعمو 77/١ تايفولا تاوفو 7١7/7 ةديرخخلاو 2 م0 ص بدألا ةنازخ )١(
 : نوره مالسلا ديع رشن تلصلا ىبأ نب ةيمأل ةيرصلل



 ضف

 ىئاف نب ةلودلا زع هلفكو هنع ضرعاف « لضفألا سفن هن ىذا ىذلا وه ىناثلا تلا كو

 ٍ : هلوقك ةفيرطلا تايبألا نم ريثك حيدملا ف هلو 3 ةيمطافلا هلودلا لاجر رابك نم ناك هنا ودنيو

 رطملاو سمشلا نيب ممجيف ىِمْهَي 20ودي ىف ثيغلاو اًجهتبم كاقلب

 : هلوقو

 7 ِ؟ و و ع 80 0 روج

 ملاضمو هساب دساح فيسلاو 2 هتانأو ءهملح ٌثدساح  ٌدوَطلا

 اهلإ قباسلاكو هو « ةركتبم اروصو اراكفأ اهيف قوسي فيك فرعي ناك ةريثك ةيلزغ راعشأ هلو

 لكش ىف ليمج دخ ىلع توتلا رعشلا نم ةلصخ فصي هلوق لثم نم العف قباسوأ
 : برقع

 زعشلا مد ىلع ل  لذلا 2 ترق 40 كلف

 رَمَقلا تلح ةيرقع اذ َلبق طق ىبُرام

 ٠ ةروصلا هذه نم عورأ ناك امبرو . ميدق برقعلا جربب هنرقو رعشلا برقع نع ثيدحلاو

 : هلوق هل ةركتبم ةروص قحن ىهو
.ِ 

 دملجلا عبط توقايلا ىنف 0 ادع ةبحت ةللعدقال

 اسجرن  َضْعَيو ادرو -حتفي هفّرطو تنْجَو ىف 0 ُنسحلا

 ت الايخو روص ىلإ اهنم ذفنيام اريثكو « ناندلا ةرقاعمو رمخلاو نوحلا ىف ةريثكر اعشأ هل تناكو

 ظ : قيربإ نم ْبصُت ىهو رمخلا فصي هلوق لثم نم ةغيدب

 ادلولا عضرت مالا هناك حّدق ىلع فكاع انقيربإ

 اَدَجس . َةلْئْس ساأكلا مهوت اذإ -سوحملا ىنب نم دباعوأ ١

 6 ةريثك راعشاو رداون كلذ ف هلو 6 ةياعدلاو ةهاكفلا ىلإ ديدش ليم ةسكو نبا ف ناكو

 ناكذإ 6 لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ى هل انصرع ىذلا قمقمشلا ىبأ ةقيرط ىلع نجامي اهف ناك

 هراد ولخو هرمفو هسؤبل ريوصتلا ماد
 ا وأ نادرو تانبو اهيف ناذرحلا ثثبعو ماعطلا نم

 : الئاق « « اهميضو هراد حبق امصاو ةسنكم نبا هعباتيو



 م تاو

 ابا 0  ى
 وأ 1

 تيب ><توبكنعلل ني

 2 أ 2

 علطص دص ةعقب

 00 و

2# 
 ىلا
 د : .٠

 : هرصب لالكو همظع نهوو هتخوخيش وكشي هكفلا هلوق .نمو

 بزت لب نيسمخ تشع
 اًقَدي لقملا بسحأ

 نم ليوطلا نظاو

 بر دي ديل ري ريك دق

 اش لك فيك اًيجع
 3و هَ

 سا راص ضيسلا ىرا ال

 اجحلاب قد  اذإو

 هلع سمشلا

 اضف

 | عطفيخس ديصق نم حجاجح نبال
 فيعضلا ىلقع ّلثم وهو هلثم

 فرنكلا ..ق: هايككس :كم --انأق

 فيخس رعش تيب هبشي هنأ لوقيو « هحبقو ديدشلا هقيضو هيف نادرو تانب ثبع ركذي وهو
 سمشلا فوسك ديريالو فوسكلا ىف - هنكس ذم - هنإ لوقيو « ةشحفملا جاجح نبا راعشأ نم

 ىهو . ديدشلا ءايحتسالاو لجخلا نم ديعبلا ىنعملا ديري امنإو « هلبق امل مثالملا بيرقلا ىنعملا وهو

 ىرت يك اعيقر 15

 اركس َملِملا اذكو
 اول عى لك

 اَرو ىلإ ىلقعو ت
3 57 

 أريغت هأرا 2ث ىيس

 اًرشقم الإ لَك

 رك لي

 « هنوحمو هتعاقر نع فكي نل هنأكو « اعيقر انجام شاع هنأ تايبألا علطم ىف نلعي وهو
 حلملا نيبالو قدنبلاو لقملاب ىمسملا مودلا رمث نيب قرفي دعي مل ىتح هرظن فعضو هتخوخيش روصيو
 ظفلي دكي مل اذإ عبارلا تيبلاب هتخوخيش ىف هشاعترا مسحيو : رودملاو ليوطلا نيبالو ركسلاو
 ريغت ام أرقنو « ريغت ءىش لك نأ بجعيو « تيب نم ارطش انوكم هف هب شعترا ىتح تربك ةملكب
 . ارشقم لكؤي ضيبلاف « بئاجع ىلإ ليلكلا هلقع ىف قئاقحلا تلوحت ذإ « كحضلا ىف قرغتسنف
 تلعج ىتلا ىه ةناعدلاو هيف ةهاكفلا هذه نأ ىف بير نم امو . رسكت ةراجحلاب قد اذإ جاجزلاو
 - ةسنكم نبا هنوبقلي هنمزل نييرصملا



 هم

 (")رلزجلا

 ا نيتلودلا ءارعش نم وهف 517/8 ةنس قوتو 5 ةنس دلو: مظعلا دبع نب ىجحب وه

 هتمجرت ى هقيدص ديعس نبا لوقيو « ةرازجلا فرتحت تناك ةرسأ ىف طاطسفلاب أشن « ةيكولمملاو

 هرمأ لوأ ىف ناكو . اهب مهعم هترصبأو اهتنياع طاطسفلا ىف هترسأ نيك اكذ : برغملا باتكي هل

 لامعو ءارمالاو نيطالسلا هب دصقو « هفرتحاف ةبصخ هتكلم تناكو هناسل ىلع رعشلا لاسو اباَصق

 ةرطبلا نم ةريبك ةعطق هتمجرت ى ا 557 طايمدو ةلحناو ةيردنكسالا ىف ةلونلا

 رعشلا لاق » : راصبألا كلاسم بحاص لوقيو "05717 ةنس ىلإ اهضعب خيرات عجريو ٠ هحنادمو

 هيلع قدغأ امو همركب ديعس نبا ديشيو . « ملتساو هل تيب ناكراب فاطو م ملتحا ام لوأ ريغص وهو

 جارسلاو بيقنلا نبا لاثمأ هليج ءارعش نم ةريبك ةفئاط عم ةهزنلل ارارم هل هتوعد ركذيو « هرب نم

 هلعجو « لايناد نباو ىمامحلاو ىريصوبلا عم ةريثك تاءاقلو تارماسم رازجلل تناكو . قارولا

 ديشي ىذلا ديعس نباو ناكلخ نباو 4 نبا لاثمآ رصم ىلع نودفي اوناك نمم برقي همرك

 الو ضاقالو ريزوالو ناطلس قبي مل نأك ناسنإلا ىلإ ليخيو . هترشع نسحو همركو هت ءورم فصوب

 لوقي كلذ عمو « ةدوجلا ةغلاب تسيل ىطسو حئادم ىهو « هحنادم هيلع غبسأ الإ ةلودلا ىق ريبك

 سراف ناكوهو « قارولا جارسلا ريغ مظنلا ةدوج ىف هبراقي نم هرصع ىف نكي ملو : ىدفصلا

 نسح نم قزَر » : ديعس نبا لوقيو « اودمتسا هتدام نمو اوجسن هطمت ىلعو اوذخأ هنمو « ةيلحلا

 ىلا قرطلا لهسأ نم هقيرطو « هركف صوُغ ىلع لديام ظافلالا عئادبو ىناعملا بئارغل ءادتهالا
 / .( اهعرتم نسحو اهذخأم برقل «ء ةصاخلا اهركني الو ةماعلا اهيلإ ليمب

 . اهتحاصف عم « ةماعلا اهيلإ ليمت ةلهس اهنأب رازحلا ةغل فصو ىف ةقدلا لك قيقد ديعس نباو

 حنجيال نا ىعيبطف « هنمزل طاطسفلا ىف ةماعلا ةقبط نيب ىبرت هنأو « هتأشن ىلإ عجرت ةرهاظ ىهو

 ثيحب ةصاخلا ةغلو ةماعلا ةغل نيب ةطساولا ظافلألا ىلإ حنجي امنإ ةبيرغلا ظافلألا ىلإ هراعشأ ىف

 ةماع ةلص روصت ىتلا ةلسلسلا هذه تاقلح ىدحإ رازجلاو . انسح اعقوم ايهنم عقي و نيفرطلا ىضري

 رودبلا علاطمو 514/8 داعلا نبا تارذشو "4/97 ةرهازلا مسق ) برغملا هرعشو هتمجرتو رازجلا ى رظنا (1)

 ةروصم ةرهاقلا ةعماج ةبتكمبو , اهدعبامو ١41/7 ىلوزغلل تاوفو 8548/١ ةرضاحلا نسحو 745 ص ( طاطسفلا

 .. ةقرو 180 ىف ىدفصلا طحن هرعش نم تابختنمل ىرمعلا هللا لضف نبال راصبألا كلاسمو 7٠0/9 تايفولا

 ظ موجنلاو 117 ةقرولا 1؟ ( ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخع)



 انو م

 ةحداكلا ةماعلا ةقبط نم ءارعش ىرن امئاد ذإ ٠ عطقنتال ةلص ىبرعلا رعشلاب اماد ىرصملا بعشلا

 رازيلا ىرصاعم نم ريثكو « ةيمطافلا ةبقحلا ىف دادحلا رفاظ لثم ةيلاع ةجرد ىلإ رعشلا ىف نوقري

 كلذكو ء بتكلا عيب اقارو ناكو « قارولا هقيدص مهنم ركذن بعشلا ةماع ءانبأ نم هلثم اوناك

 تيب هيف هلو . طاطسفلاب طايخلا دهاحم لثمو « هيلع موقي ماّمَح هل ناكو . ىماحلا هقيدص

 : لوقي ذإ ةنسلألا لع راد امهنمزل روهشم

 سي ريغ هاشحب سيلو . بلك ريغ ةهوثري سميلو

 : ةباعدلا ىف اًرارمتسا ديري امنأك لب بضاغ ريغ رازجلا هيلع درو

 لجِع ونب  اناشحيو بلك | ونب انيجري

 فرش ىمسي هل اميدص لعج امم ةرازحلاو ةباصقلا ىلإ هتايح ريك اوب ىف دوعي ناك هنأ دسو

 : لاقق ةرازحلا ةفرح ىلإ بدألا هكرتل همولو هباتع نم رثكيو هبتاعب. نيدلا

 ابادآلا يضفرأو اًظافح تل شع ام ةرازجلا د ال فيك

 ابالكلا وجرأ تنك رعشلابو ىنل مجرب بالكل تحضأ ابو

 لإ داعام ناعرس نكلو 6 هلهأ نيك اكد ىلإ :ةرتف بحسنأف ( هب ترم ةمارك ةمزأ نأ ديالو

 . نيريثكلا هئالمزو هئاقدصأو هيحودمم نم ماركلا ىلإو بدألا
 يشب هلعج امم « ةباعدلاو ةهاكفلا ىلإ هسفن ىف لصأتم ليم رازجلا هب فصتيام مهأ ناك امبرو

١ 0 : 
 ّ َ ّ

 ب

 : هلوق لثمب اهكفتم ابعادم هرقفو هسْوب نم ىوكشلا ىف ىسابعلا قمقمشلا ىلاو ةسنكم نباب
 . لا ا ٠ ٠

 مماعشلا ىلاتا اذإ ىلا ال ءارفص هعلخ نسمشلا نم ىل

 ًءابه ىلإ تلقل ىمسج لكل نأ دق ٌدربلاو سمشلا قى ىلارت ول
 ءاشأ ال اب ٌدغ ىفاتأ ل  ٌّرُكلا كردأ ِدَغ ىف تلق الك

 احبش راص ىتح دربلا هلحنأ دقو « ءامسلا هفقسو ضرألا هتيبو . اهدحيال بايثلا ىتحف

 - سأيلا ىوس هايند نم ائيش لانيال ذإ «.ءاجرلاو لمألا بيخيو وجريو لمأي موي لكو « ىري داكيال
 : الئاق هراد فصو ىلإ دوعيو « ءاقشلاو



 هعباسلا ىلإ تلزن 2نكلو تلزن دق اهب يبارخت رادو

 هعااقلا: ..ل ”نرحتأ لاس نيك لأ قع ال قرف" ذل

 اهكالا ةيناطخ .ةكبق ةالصلا مقأ نأ اهب ىشخأو

 (هعقاولا) :أرقت نأب تيشخ  (ُلِرلَر اذإ) : أرقام اذإ

 لع وأ ةعراقلا لع هناكف ناطيحالو فقساللو ةعباسلا ضرألا ىلإ هب توه ةبرخ راد اهنإ

 قالص ىف تأرق اذإ الئاق ردنتيو . اهن اطمح ضقنتف ةالصلا اهب ميقي نأ ىشخيل هنإو . قيرطلا

 7 قضيوملا ىلإ دوعيو « ةحضاو ةيروتلاو . ةعقاولا ةروس ىه أ م تيشحخ ةلزلزلا ةروس

 : هكفلا فصلا اذه هل

 ا ع د ع 9 مع عل 220#و 7

 هلسغ فلآ اهلسغ اًئييس رولتمعغعلا نم ٌّدْعَت ةّيفصن ّىل
 هليعس رقت انو: ارارم . فدلاوب  رعتلا اهطوحي موي لك 2

 هلمشلا»و 2قرطَخو هيف هيلا كاذو ميدقلا اهب ىشْيَع نيأ

 طر لا يباع ن الرز ططصحقا قر ماعلا 0 1 كح

 تناك اهنأل ةيروت «رصعلا ٠ ةملك فو « تغبصو كير ساس « ةّبج ١ وأ ةيفصن ىهف

 رارقإلا حلك ايلا ل ديرو ينل زوز نر ةيدرخسلا] ادت ييصاللا عم لع .الالذلا ةيئاش
 ىلع ةيرصملا ةيماعلا ىف لمعتست لازتال ةلمشلاو . دوقنلا مضلابو ةيانجلا نيعلا حتفب ىهو ةلمعلاب
 ةليوط ةعطق نم ةراتخم تايبألاو . ةحيصف ىهو ءريرحلا وأ فوصلا نم لاجرلا هب عفلتيام

 ىف مامإللا ارقف اًنح نب نيدلا ءامريدرلا دع عودا ىلصو . ةيلابلا ةبحلا هذه فصو قف ةكحضم

 : اون لاقف ٠ ماعنألا ةروس حيوارتلا تاعكر نم ةعكر

 هدحاو ةعكر ىف يسال ةردق نم ماعنألا ىلع ىلام

 هدئاملاو ٠ لافتألا ةليل قى ىوس اروضح  قوموست الف

 لئملابو اب 6 تاق وق كعب ف ةميركلا ةروسلاوه بيرق ىنعم لافنألا ةملكلو

 ف هلو . دارملا وهو ماعطلا ةدئام وه ديعب ىنعمو نارقلا ىف اهتروس وه سرك نفع ةدئالا ةلكل

 : هلوق لثم نم ةريثك تابعادم ابيلإ امو ةفانكلاو فئاطقلا : ناضمر ةمعطأ
 000 0 َّش ها ا . هي 2 هكر ع 4

 ردلا مئاد ركس اهيلع ٌداجو رطقلاب ةفانكلا فانكأ هللا ىَقَس



 مابا

 .ةركلاو ةالظفا ءذلاو, عركسلا انه زاقلاو:

 . اهمره اهيف افصاو تاهاكفب اهنمو هنم مقتني ىضف . نسلا ىف ةمدقتم ةأرما .هوبأ جوزتو

 :  هلوق لثمب معزي اك اههجو حبقو اهنس ربكل اهلقع فعض اروصم

 نهذ الو لَمَع ال سيل ةخيش ىلأ خيشلا حجقرت
 ”نحلا هزه ”كرويسان * مثلا + يروم افرول

 نُطق اطوح نم اهُرْعش»و  ةَّمر اهشْرف -ق اهناك
 9 اهف ىف ام تلقف 8 اف لاق 7

 . ا نا . اهرمع ىأ م

 هئاثر ىف اًراشب ايكاحم هئاثر نم رثكأف تامو . ةهكف ةريثك تاعطقم هل راح ىف مظنيو
 . ةصلاخلا ةباعدلا ىلع رودت ثارم ىهو ٠ دلحم ُْف هراهخ هيثارم هب رصاعم صعب عمو ء هناتال

 ظ : همايأل ءالخبلا دحأ ىف عذاللا هلوق نمو

 رد كيلا نيف هدتع اذ هيرب فزت د
 ربكأ  زبخلا لاقل هاش احو - ىلَص ُهلا ولف # "ع 1 ش ل

 دقو . تايروتلا عنص هنمزل اورثكأ نم دحأ وهو , ةباعدو ةهاكف ةبعج ناك هنأ قحلا فو

 : هلوق اهنم « ةريبك .ةفئاط ةجح نبا هل ىور

 يانيتارب نط للا و رنا. دقو نع سقلا للا دف
 بايثلا هيلع -هللو -ُسَبْلُش نكي ملام ممساي ىب تلعف

 وعملا و سنت يايا واكو سس رصار نقلا تكلا حلا ناينعم هل ريخألا رطشلاو

 : ادن زوحجنالو حصيالام :وهو دارلا ديعبلا



 قارولا جارسلا

 518 ةنس طاطسفلاب هلثم دلو « هقيدصو رازجلا قيفر نسح نب دمحم نب رمع نيدلا جارس وه

 نونف ىف افرصتم ارثكم ايبدأ الضاف امامإ ناك ١» : ىدرب ىرغت نبا لوقي هيفو 546 ةنس قوتو

 : تايفولا تاوف بحاص لوقيو « ةعفادم الب هنامز ىف ( طاطسفلا ) رصم رعاش وهو « ةغالبلا

 عيدبلاب افراع بيكارتلا بذع « ىناعمل حيحص ءدصاقملا ديج ء. ليختلا نسح ناكو

 تاعوطقم هرثكأو « رابك ءازجأ ةعبس هناويد ناك ذإ هراثكإ رعشلا نم دحأ رثكي ملو . « هعاونأو

 ةرسأ ىف أشن هنأ وهو « ىعيبط ببسل « ةطرفملا ةلوهسلاب - رازجلا لثم - هرعش زاتو . ةريصق

 مل هنأ ودبيو « ءارمألا ضعب دنع جردلل ابتاك نّيع ىتح هب دعصي رعشلا لازامو « ةعضاوتم ةيبعش

 ى هلوقك ءارمألاو نيطالسلا ضعبل حئادم هرعش ىفو « ةقارولا فرتحا هنأو اليوط كلذ ىف لظي

 ::ةروقاللا هتمرنم حاتتفاب لافتحالا ءانثأ سربيب رهاظلا '
 سم
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 ماشو قيش 2 اهلإ قارع ادغ ةسردم ملعلل اهدّيشو

 ماظن ملا اذ ماضي سيف اه يظن انوي رعت الو
 « روهشملا قوجلسلا ريزولا كلملا ماظن اهب اهانب ىتلا ةروهشملا دادغب ةيماظن قوف اهلعجي وهو

 لعو اهيلع هقافنإ ىدمو ةلسلسلا هذه نم قباسلا ءزحلاب قارعلا نع انئيدح ى اهل انضرع دقو

 ةيملعلا ةضهنلا ىف ديعب نأش ال ناكو « ةراد فاقؤأ نم اهيلع سبحامو : اهب بالطلاو ءاملعلا

 كبيأ زعملا ىف ةعيدب ةيثرم قاروللو . ةفاقثلا لصف ىف ةيرهاظلا ةسردملا نع ثيددح اني رمو . دادغبب

 000 : اهيف لوقي « لتق نيح
 .ر

 مّطقملا حمس نود اعمد ٌحفسنو متأم دعب امتأم هيلع ميقن

 « هبحاص لثم كلذ ى هلثم « ةعولب الو ةقرحم هدنع سحن الو رازحلا لثم ريثك لزغ رعش هلو

 : هلزغ ضعب ى هلوق نمو

 ىزيرقملا ططخو 10/١ رودبلا علاطمو اهدعبامو ٠٠ تاوف هراعشأو هتمجرتو قارولا جارسلا ىف رظنا )١(

 ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم هناويد نمو .741/+ م10/86 ةرهازلا موجنلاو ؟7١/؟ ركاش نيبال تايفولا

 . ةقرو ١80 ىف ةعماجلا ةبتكم ىف ىدفصلا طخم ةروصمو -١6ح<ص ىومحلل بدألا ةنازخو 481/8 بحذلا تارضشو



 م

 بسن درولل مأ  قئاقشللا اوفلتخاو سانلا ملع لض اهدخ ىف

 ةقير درولا ءام نأ هلياد اذو ملا ىضَقَي لاخلاب كاذف

 ودبت ةروصلا نإف « هتبحاص ّدَ ىف مهفالحخاو سانلا ملعل هرْشَح نع رظنلا انضضغ اذإو

 دولا ىلإ دخلا ةبسن ليلد لعج - ذإ العف عدبأ دقو ٠ ةريجلا مساق قيقشلا نأ فورعمو ةعيدب كلذ

 : اًضيأ هلزغ نمو . هئامب هيبشلا هتبحاص ىر

 بولطم مقسلا طرفلا ىنم قبب | بوجحم هنع ىإ ّفيطلا بجْحَت ال
 بوتكم فيّطلا الل شيعأ نأب 2هدعوه نإ ىنينأب قت الو
 بوضخم ْئَدَح ىلع ضيفي 3 هلكاشي ءبوضخم كّدخو اذه
 بوسكم هيف قلخ كيف ىذلا . نأ انابناف  ارتهم نصغلا دوات ! ئ 5 ربي ى ري 2

 تدلع دعم القا ادحب مك دنا لوقو تاير هنوب لاق ةدربا لاح راو قتل نإ
 وهو . هتيحاص ديلقت نم هبستكا هيف قلخ وه امن هزازتهاو نصغلا ناليم نأ معزيو . هترمح ىف
 رودقم ردقب ال هلعفي هلع بسكي ناسنإلا نأ ىف 6-5 ىأر نم تيبلا ىف بسكلا ةروص ريعتسي

 ةهاكفلا بناج ىلإ عجرت امتإ « رازجلا ةيمهأك ىرصملا رعشلا خيرات ف قارولا جارسلا ةيمهأو
 ىلإ ايف الغتسم « رازجلا هقيدص ةوطخ نم عسوأ ةوطخ ةيروتلا نفب اطخ دقو .هدنع ةباعدلاو

 جارسلا نأ دكؤملا نمو . هتايروت نم ريثك ىف هبقل رازجلا لغتسا ابك قارولا ج ارسلا : هبقل دح دعبأ
 فصن بهذل كتعانصو كبقل الولد : هيرصاغم ضعب هل لاق ىح بابلا اذه ىف هيلع ىبرأ

 : اداه هلوق جارسلا هبقل ى هتايروت نمو « كرعش

 اروحُلا همظن نم دَّلَق ناسل نم ُدوجلا مطق مك

 اونا ذأ قال طق حارس ٌرعاش نأ اهن

 هناسل عطقي ىذلا لاوتلا ديرب اعإوهو « ىلاسل عطقا ١ لوقي نيح قيقحلا ج ارسلا نإ فيوطو

 : قارولا هبقل ىف هتايروت نمو .ةداشإو اهيونتو احدم هديزيو
 ِ ْ ع 0 هاا و 7 1 لث



 مم

 قارولا فئاحص نوكت اذكأ لئاق ىل مل ىتحيضفو

 قارولا فئاحص نوكت اذكأ : همئال هل لوقيو « دوسلا هفئاحصب هبر ءاقل نم لجخ وهف

 ريغ ى هتايروت نمو . نيقارولا نم هئالمز فئاحصك ءاضيب ةقرشم نوكت نأ ىغبني ابيب « ءادوس

 ] : « قارولا » هتعانصو « جارسلا » هبقل

 بيدألا مهدنع 2 توملا اق سانأ 7 ىهَجو ميِد نونا

 بيبح مهل هب  قاو ولو ضيغب مهدنع رعشلا برو

 وهو « بيبح همسا ذإ مامتوبأ وه ديعب ىبعمو ؛ بحل ا نم بيرق ىنبعم : ناينعم بيبح ةملكلو

 : هلوق ةعيدبلا هتايروت نمو . دارملا ىنعملا

 ةحاّدك ءرلا نفق حدا 0 ابستكاو ابصتناو َىَيوُهلا عت
 هَحاَرلا عم ٌدوجوم عْمْطْلاف َهَلْرُع ىف ٠ ةحارلا نع او

 ديلا وأ فكلا وه ناث ىنبعمو « ةحارتسالا نم ةحارلا وه لوأ ىنعم : ناينعم ةحارلا ةملكلو

 هبعادف « هئاقدصأ ضعب هفاضأ دقو « « ةلجرلاو مساب رصم ىف ةفورعم ةلقب ىف هتايروت نمو

 : الئاق

 ةلضوو. .انايبإ ةنيسلا .:ةلقيس < :اتفاستأ .كيعلاو

 هلجر فويضلا هجو ىف ّدَم ذإ

 حوضوب لدي امم « ةدئاملا ىلع ةلجرلا ماعط دم ديري امتإو « ةيقيقحلا لجرلا دم ديريال وهو

 . هتايروت نمو . قارولا ةمدب روضح ىلع

 الا لصف  اًمانم رباع ىل رف

 لمد عولطلا كاذ  ناكف عَُط 2 نم  دبال :٠ لاقو

 ةيروتلا هذه عنصو « اعولط لمدلل ةماعلا ةيمست قارولا لغتساو « قرلاو دوعصلا : عولطلاو

 . هاندشنأ ام اهنم انفظتقا قارولا جارسلل ةريثك تايروت ىومحلل بدألا ةنازخ باتك فو . ةعرابلا

 . ةعاربو افطل اهنع لقتال تايروت اهءاروو
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 . لايناد 29 نبا

 . ةرهاقلا ىلإ ىتف اهكرتو لصوملاب ةرجهلل 545 ةنس دلو « لايناد'نب دمحم نيدلا سمش وه

 نس ىف ةرهاقلا لزن هنإ لاقيو « ةرجهلا هذه خيرات الو هتدلب نم هترجه بابسأ فعن الو
 هنوبقليو حوتفلا باب لخاد لحك ناكد هل ناك : نولوقيو . لاحكلاب بقليو « نيرشعلا

 بلغأو . طقف هعئابو لحك رجات ناك وأ نويعلا بط فتحا له طبضلاب افورعم سيلو مكحلاب

 : هلوقل نويعلا جلاعي ناك هنأ نظلا

 ىسالفإاو ميه ىتعُيَضاو  ىَرَولا ىف ىقفرح نع > ىلئاسا
 سانلا ع تنمي وداد هقافنإ . مهرد نم. لاعاف

5 0 

 هقح ذخاي نولوقي « ةماعلا ةنسلأ ىلع رودت ةرابع ىهو « ةحضاو ريخألا رطشلا ىف ةيروعلاو

 ىف دقعنت تناكو . هتفرحو هتعنص ىلإ ةراشإلا ديري امنإ كلذ ديريال وهو « هفنأ مغر ىأ هنيع نم

 قارولاو بيقنلا نباو رازحلا لاثمأ نم هنمزل نيهكفلا رابك اهيف عمتجم رمس ةودن ىلايللا بلغأ هناكد

 ىوادي نم نأ ىلإ كلذب نوئموي تاّيَّصُع ىلإ جاتحن : هل اولاقف اموي هوءاج مهنأ ىوريو « ىماهلاو . ]

 ىدنع سيل : روفلا ىلع مهل لاقف « هدوقت اصع ىلإ اجاتحم اًريرض حبصيف هرصب ىلع زهْجُي هنويع
 هدلقت لبق نووالق ناطلسلا نبا ليلخ فرشألا مزالي ناكو . ىلاعت هلل دوقي نم مكيف نوكي نأ الإ

 : هل لاقف ء جرعأ راح ىلع هاري هب اذإف مايأ ترمو اسرف اموي هاطعأو « هيبأ دهع ىف مكحلا

 «رامملا اذه تيرتشاو هنمث ىلع تدزو هتعب معن : اعرسم هباجأف ؟ هبكرت اسرف كانيطعأ امأ ممكحاي
 : هلوق ةفيرطلا هتايروت نمو .رخآ اسرف هاطعأو فرشألا كحضف

 قاذملا رم ٌربصلاو انربصو قاثو أ لقعلاو انلقع دق سراح 2 د 0006 ا رب ع وك -- َ
 ع : 2

 قازرالا ةمسق دنع  اللضاف ىلثم ناك الضاف ناك نم لك

 ) نع دئازلا ىنعمب لضفلا نم امنإو . اهتقباسك ةليضفلا نم تسيل ةيناثلا « الضاف » ةملكو

 راد عبط )رصم ىف ةهاكفلا انباتكو 17١/7 ىناكوشلل علاطلا تايقولا تاوف هراعشأو هتمجرتو لايناد نبا ىف رظنا )١(
 . اهدعبامو 85 ص ( لالهلا تاريذشو 887/8 رجح نبال ةنماكلا رردلاو ”8/
 ردبلاو 7١6/4 ةرهازلا موجنلاو 77/5 داعلا نبال بهذلا
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 امكوأ تايليثمت ثالث عنص ىلإ هنم ذفني نأ عاطتسا لايناد نبا ىف هكفلا بناجلا اذهو . ةجاحلا

 مساو ٠ ةرواحتم ةكرحتم ىمذ حرسم وهو « همايأ ىف لظلا لايخ حرسم ىلع لما تاباب اهيمسي

 ةايحلا ىلوألا روصتو .0 مهتم » ةثلاثلاو « بيرغو بيجع ٠ ةينإثلاو « لايخلا فيط و اهالوا

 دقو مألاو سانلا طالخأ نم اهيف نمو ةيرصم اقوسروصت ةيلاثلاو . سربيب رهاظلا دهعل ةيعاّيجالا

 قى كحضلا ريثت مهمالك نم ةنيعم روصو مهادلب ىف ةيئطولا مهتاجهل دنع مهتتسلأ تدمج

 حاطنو ةكيدلا كارع نم ةكحضم روص عم نيبحملا ليح ةصاخو ليحلا ةثلاثلا روصتو . ةراظنلا

 . ناريثلاو شابكلا

 عوجسم اهرثنو ةيرثن ةيرعش ةيحرسم ىهو « لايخلا فيط » اهفرطأو ثالثلا تايحرسملا عدبأو
 ىلإ اًديدش ابرق ةبيرق اهلعجي نأ لايناد نبا لوا> امنأكو . بيرغ ظفل اهيف سيلو تاماقملا رثنك

 هلضفب اينغتم ىلصوملا بدحألا لايخلا فيطل هميدقتب اهحتتفي وهو « هنمزل ةرهاقلا لهأ ةيماع
 : هلوق لثمب هتبدحلو هل احدام مالسلا سيرلا هيلع دريو مداقلا مالس ل « هلزهو هدجو

 نابدحلا ىف ءارمألا َدحوأ 5 ٍناّيملا كماوق نسحب امن

 نامرلاب 20سيمب هيتبْدَح نم 2 ىّتنا اذإ بيطرلا َنّْضُعلا ةشماب

 ناصقن ىلإ ىرَرْعُت نأ كاشاح  هّدقب لالا ًلكش ًالجخماب

 دوعلاك وه لب « ماّنسلا ليلج لمج وهو . نْيَقْدر بحاص وهف « هتبدح نيسحُ ىف رمتسيو

 . كافق ةبسحلا فيس نم لاقأ الو « كاف هللا ًضفال : هيلع لاخلا فيط دريو . برطملا بدحألا

 لايخلا فيط ىنغيو . هافق ىلع اًطلسم هفيس لظب نأ ىنمتي تي وهف . نوناقو ةطرش لجر بساحلا ناكو

 سربيب رهاظلا نمز لصوملا نم رصم ءاج هنأ ركذيو « ني رضاحلا نم ةراظنلا اهب لبقتسي تايبأب

 نبا ىمسملا اباحصأ دحأ مادعإو تاناحلا قالغإو تارككنملا ميرحتب 55 ةنس ىف رمأ نيح

 ذإ « لايخلا فيط ريشي كلذ ىلإو . ةيذابن وأ ذيبن نِد هقنع فو تاقرطلا ىف هسيرحت دعب ىنورزاكلا
 : هناسل ىلع لايناد نبا لوقي

 َدلَج انعرش ىف ناك ذإ ىذألا فيفخ هبلَص ىلبق نم ركسلا ٌدَح ناك دقل

 اًدَحلا ا لق كا إف 6 7 الآ ىجحاصل تق تلعب ادب اللف

 هدحل ءىشلا ةزواحم نم ردابتملا ىنعملا ديريال ذإ «دحلا زواج » ةملك ىف ةحضاو ةيروتلاو



 مم

 ريل بدحألا لاي لا فيط فقوتيو . ةبوقعلا ىف ىعرشلا دحلا ةزواحم ديري امعإو « هطارفاو
 : هلوق لثمب اهتاقسو اهنامدنو هناندو رمخلا ىناوأ ميطحت بدنيو هتاياوغو سيلبإ

 سونا هُمّيَر ُهنم الخو ١ ُسيلبإ اشيش - موقاي - تام
 ا رت كم نط لا قلاب تكلا ب ناشر
 سوفنلا ليست اهليَس ىلع تد اك دقو نولهاذ تقلا ووذو
 سوحملا اهنم عار رانب ن وكابتي 2 اهلوح سشيفارحلاو

 سورعو ةهزنو تايكاب داعتنو 0 بيضقو 0 2

 رك ذيو . ةباعدو لّزه نيم هب جواه لغ .لدنل تايبألا هامات ابقار ع ةليوط ةيثرملاو

 « هوخأ رهظيو « فيزم ريمأ وهو « لاصو ريمألا هيخأ نع ثحبي رصم ىلإ ءاج هنأ لايخلا فيط
 . ءارّبفاو اسيلدت « ةيالوب ديلقت ةباتكب هرمأيو « عئادوو تاعيقوت ىف هثدحيو « هبتاكر يمألا بلطيو

 رعاشل بقل لباقم ىف هب ئزه نيح هنم اماقتنا رْعَبْرَص بقلب لايخلا فيط بتاكلا تقلَيَو
 ةبوتلاو نوحملاو ةعالخملا كرت ىلع مزع دق هنأ هيخأل لاصو ركاذيو . ٌردَرَص ىمسي روهشم ىدادغب
 اذه نيح نم ةيليثقلا دهاشم ًادبتو . جاوزلاب ائداب ء ةعاجلاو ةئسلا لهأ لمعب لمعلاو هللا ىلإ

 دم. اهنح اهنن ناك امو ةيضاملا بقحلا ى ةبطاخلا ةلكشم لوح رودتو هيحأو لاضو نيب ءاقللا
 هبساحو هبتاك هعمو لصوملا ءارمأ نم هنأ ىعّذي جوزلاف « نيسورعلا قئاقح. نيبت ىف طالغأ
 هنم بلُط نيح « ةيليثقلا ىف هناسلب لوقي اك ريقن ىوّرش للمال ره ستاد تن « فيزملا

 : : دشنيو روضحلا ىلع بطلا شدو روخبلا قلْطَأ دفو . رهملا

 ىدي الإ ىتقاف نم ىدي ىف ام. ىدّتْغيو حوري نم ٌرقفأ ثتيسمأ
 ِدّدمم ريغ تدقر تدقر اذإف  اًدعاق ىريغ وحي مل لزنم ىف

 دصفي قرع قوف نكت اذإف هشيرب وهو ريطي ضوعبلا ىرتو
 درجأو ميدألا ءادْرَج لك نم اتقباست لويخلاك ضكري رافلاو
 دوسأو ميدألا ءادوس لك نم -تففصت جونزلاك سفانخلا ىرتو

 دهذدهلا شير لثم نول لك نم

 اهمرهل لوهذلا هبيصي اههجو نع فشكت نيحو « هسورع ىلع لاصو نيم الق كلذ عمو

 ع

 هارت 2-ابوث ىلو اذه
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 ىوكش هناسل ىلع لايخلا فيط دشنيو ..اهنم وكشيو هيتأتو ةبطاخملا ىلع ىدانيو « ىهاتتملا اهحبقو
 ىريل ىتح « ماهوألاو تالايخا نم هل مسري امو شيشحلا نم هاطاعتيام روصيو . هتجوز نم ةرم

 همطحيف «٠ هكحضو هسبع لثم كحضيو سبعي هاري ذإ اصل هب نظيف ءام ءولمم ريز ىف ههجو

 :  هلوق لثم اهجوز اهيلع حونيو ةبطاخلا توممو :|طح

 ريع هو ديشر مُأ زوجعلا دف دعب  رديدعتلاو حْوّتلاب قودعاس

 ىدوع هلل لاضولا ىلايلب دوسلا ىلايللا ّرخغآ تبكله

 صقرلاو ءانغلا اهللختيو « ةهكفلا حورلا هذبب رخزت اى ةضقانتملا فقاوملاب رخزت ةيليثقلاو

 ةايحلا نم ةريثك بناوج روصت ىهو .حوضولا ةياغ ىف اهصوخشو « لسلستلا اهيف درّطيو

 لازامو . ةبقحلا كلت ىف هماكحن بعشلا تاقالعو ءاسنلاب لاجرلا تاقالعو ةيسايسلاو ةيعامجالا

 هتافو ىتح سانلا هاوفأ ىف رودت تناك ىتلا هتاهاكفو ةيلزحلا هتايليثمتب ةرهاقلا لهأ عتمب لايناد نبا

 . ةرجهلل 7٠١١ ةنس

 ىطوبنالا ١١ رماع .ةيإ )١(

 نم ةرهاملاب مليو هدلب ىف ممقي ناك هنإ لوقيو «(ءاجه قلفم رعاش» : هتمجرت قف ىريخلا لوقي

 ىلإ ةيفاقو انزو اهبلق ةرئاس ةروهشم ةديصق ىأر املكو : نايعألاو ءاملعلا روزيف نيح ىلإ نيح

 هيف ناكو « ءاطعلا ىف هل نولزجيو هنومركيو هنوماحتي ءارعشلاو خويشلا ناكف « خيبطلاو لزحلا

 رارغ ىلع ماعطلا ىف ةيفلأل همظن كلذ نم . هكفلا هرعشل نوشبيو همالكل نوسنأب مهلعحي فرظ

 :ةلوقت اهلا" .ىوجتلا ىف كلام نا ةقلا

 ' ىطوُنَقلاب ب ف ننيشملا 0 وه رماع لوقب

 در“ ان نكألا ةدضاتح فتقلا“ نأ كلا .قوتما
 ات 2 9 ع .٠

 ا" مئاهو علاج لكل تذل معاطملو للكألا افولص ايف
 7 رع 7

- 
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 )١( سئايلا اهب ديري هلعلو ةيفاقلا اهتبلج ةملك : ىطونقلا (؟) قربحلا هرعشو ىطوبنألا رماع ةمجرت قى رظنا .
 ١ . ) )9شطعلا ديدش : مئاهلا .



 ممو
 07 ءأ بلقلا اهانس ىلإ معاطم ع لكألاو 2 ةسيفن اهنإف
 ()”اررضال ذإ ديدّملا اوزوجو اًرمَعُت نأ زابخألا ى لصألاو

 ةيفلألا هذه راعشأ نم ايس هنم د اوتاك نيح هب 'الطو رهزألا ويس نأ ف بيراالو

 دجلا ىهتنم ةداجلا ةيوحنلا هتيفلأ ىف كلام نبا عينص رثكأ لقن هنأل « اقارغإ كحضلا ىف نوقرغي
 ىلع ىلوتست ىئارغطلل مجعلا ةيمال نأ ىأرو . كحضلا ةياغ ةكحضملا ةديدجلا ةيفلألا هذه ىلإ
 ىف سانلا عفنت تاربخو مكح نم لمحت ال سداسلا نرقلا ىف هنمز ذنم سانلاو ءارعشلا يباجعإ
 : هلوق لثم نم معاطملا ىف ةيمال اهتيفاقو. اهنزو ىلع مظنف . مهكولسو مهتايح

 "” ىلمأ ىهتنم اهيف زرلا ْنُحْضأو للعلا نم قاري ناَضلا رجانأ
 ىل حمسي ناضلا محلب ميرك الو ىنمحري عوحلا مفدب ليلخ الو
 ىلق نيح تسبلا ماحب 0 تلعتشاو موعطملل فهلتلا لاط

 ىلمع نم بولطملو تادابعلا ىلع هب نيعتسأ اًسيفن ًالكأ ديرأ
 : الاثمأو اكح اعيمج اهلعج ةيمال ةديصق 44 ةنس قوتملا ىماشلا ىدرولا نبال تناكو

 : اهيف لوقي ١ ماعطلا ىف ةيلكح ةيمال اهنزو ىلع غاصف مهوفلخ نمو هي رصاعم نيب امترهش تراط
 لَبَح لقعلل وهف ءاشع قف لَصَبو سدع مموعطم 2 بنتجا
 للع نم مسج ةحص ىف سمت هب نعتال راصيبلا نمعو

 لَّسكلا كنع عدو لقعلا ىكاز“ ىف تنك نإ ناضلاب لضتحاوت
 لَجْوْلا بلقلا نع ىئْنَي اهلكأ اكز دق معولضو بابك نم

 نع ىبهني وهو 4 ةب رصملا ةيبعشلا تالكألا نم راصيبلا كلذكو لصبلاو سدعلا ماعطو

 . ىوشملا 0 بابكلا ماعط نم هنم دخترامو ىناضلا نافرخلا محل لكأ ىلإ وعدبو اهلكأ

 هلزبب مهسوفن نع ىرسيو ةرهاقلا ىف هي رصاعم فرطي اهلئامب امو راعشألا هذبب رماع ناكو
 ' ناولأو ةمعطألا فانصأ نم ةهكفلا هراعشأ ىف مهيلع ضرعي اب ,. كحضلا ىف نوقرغتسي مهلعجيو

 ىناوأ ىلع ةيماعلا ف قلطيو رجضأ عمج : رجانأ 20 .دصق :مأ )1١(
 5 . ةريبكلا هيهطو ماعطلا رانلا ىلع ضرعت ىأ ةيماع ةملك :رمقت 2١0



 مما

 كلذ لازامو . فاشخلاو ىولحلا نم ءاودو « ابابك » ةلش نأ هبر ءاعد نم هراثك ! عم . ىولحلا

 ظ . ةرجهلل ا ا

 نويبعش ءارعش
 ؛ نييبعش ريغو نيبعش ىلإ نومسقنب رصعلا انف رسم هاا ناونعلا اذه ىنعم سيل

 وا روصقلا ءانبأ نم اونوكي ملو ةيبعش تائيب ىف اوأشن نم اندرا اذإ نيبعش اوناك اعيمج اهؤارعشف

 ةيمطافلا ةلودلا ءافلخ لوأ زعملا نب ممت طقف ىننتسن نأ عيطتسنو : ةيطارقتسرألا تاقبطلا نم

 اوناك ءارعشلاف كلذ دعب امأ « معنو فرت ىف أشن هنإ هنع لوقن نأ عيطتسن ىذلا هدحو وهف ءرصمب

 مه لب ٠ تاعانصلاو فرحلا نبتمت ىتلا ايندلا هتقبط نم اوناك مهنم نوريثكو « بعشلا ءانبأ ف

 هنأو دادحلا رفاظ نع انثيدح ىف انب رمام وحن ىلع فورحلاو تاعانصلا كلت نونهتمي اوناك مهسفنأ

 اناقليو . نفلاو رعشلا ملاع ىلإ ةدادحلا ملاع كرتف « هناسل ىلع رعشلا عوبني رجفتو « ادادح أشن

 نيذلا ىماحلاو طايخلا دهاجمو قارولاو رازجلا لثم ةعونتم افرح نيفرتحما ءارعشلا ءالؤه نم نوريثك '

 . ةهاكفلا ءارعش نع انثيدح ىف مهل انضرع

 طاسوألا ىف مهتأشن نم ىنعملا اذهب رصعلا ءارعش ةيبعش نع ثدحتن نأ ديرنال اننأ كلذ ىنعمو

 ىععم كلذ نم قدأ ىنعم ديرن امنإ « نييبعش ءارعش اعيمج مهلعجت ةكرتشم ةأشن ىهف « ةيبعشلا
 ةرشابم اولصي ىتح ةيمويلا ةايحلا ةغلب اومظني نأ اوأر رصعلا ىف رصم ءارعش نم ةفئاط ةغلب لصتي

 دالبلا ف تأشن دق تناكو . ىمويلا بطاختلا ىف مهتغل ةيماعلا مادختساب سانلا ىف ريثأتلا "ىلإ

 لهأ هثدحتسا اًيلاوملاو « سلدنألا هتثدحتسا وأ هتأشنأ لجزلا ىه « ةيماع ةيرعش نونف ةيبرعلا

 ف دوف هذه تعاشام ناعرسو . اموقلا هلثمو دادغب هتثدحتسا ناكو ناكلاو « قارعلاب طساو

 . ايلاوملاو لجزلا ةصاخو ىلرعلا ملاعلا

 رمخلاو بيسنلاو لزغلاب صتخيو لجزلا وهو ىلصألا مسالاب ىمسيام هنم عاونأ لجزلاو

 ةعالخلا وأ لزغلا نمضت ام وهو « قيلالب ىلع هتعمجو يلب رصم هتمَسام هنمو « ةعيبطلاو

 : يشن اهنا 6 ىمسام هنمو 6 لزهلا وأ ءاحشلا نمصتام وهو قرف نا هنمو 6 ضامألاو 3

 نرقلا ف ليقعلا في رشلا نأ انب َر رهو . بونذلا ريفكت نم هوقتشا مهنأكو 3 ةكحلاو ظع ظعاوملا



 ما ئ
 . نوحم نم ةيفاقلا ىف مدق امل ةرفكم تايباب هناويد قاوق نم ةيفاق لك متحي ناك سماخلا : : 9 ْ 1 ٠

 تذهخأو « ةقباسلا هعاونأب لجزلا عنص ىف كرتشت ىرجهلا سداسلا نرقلا ذنم رصم تذخأو
 ماعلا ىنعملاب لجزلا ىلع تلبقأ ايكو « كردت داكتال ةياغ هيف تغلب ىتح هنازوأو هبيلاسأ فطلت
 ناك ٠ : ىرجهلا ص نرقلا فصتنم ىف ديعس نبا لوقيو ىلزه لجز وهو َنيّلبلا ىلع تلبقأ
 نمو « ققّيلبلا نكاس مهنم ا لجزلا ةقيرط ىلع وهو « قلبا نوفنصي ةعاج طاطسفلاب
 : هتاقشلي

 ' ىفاقحلا ىنيدل عجرن -ىفاثلا نيدلا نم ىسب
 لوحتن سل اسّلا نع لوألا ىنيدل معجرن
 ىناذآ مّطقو ْعَمْصا لوقت اذ مف تنك نإ

 نرقلا ىف رهتشاو . « 'هريغ نع فاك ناونع وهو « نفلا اذه ىف ىلاعلا زارطلا نم اذهو
 نيدلا نيز قيلالبلا عنصب نماثلا نرقلا ىف رهتشا نممو ."” قيلالبلا مظني ديعلا قيقد نبا عباسلا

 ىرغت نبا هل ىوردقو « مه الوم نبرمع نيدلا جارسهلشمو اقبلي جحنباهلىوردقو ىصوقلا

 : لوقي هيفو «٠ نسح ناطلسلا ىدي نيب هودشنم هب صقر ايلزه (4) يلب ىدرب

 قدص دنقل ] قلح /ىدنج نأ لاق نم

 " حوتفلا ىلع 2( حون دهع نم ابق ىدنع
 قرتحا نالك < حوطسلا سمش اوفداص ول

 « هيدي نيب افقاو ناكو : ناطلسلا كولمان ىلإ مره ىأ « قلخ ىدنج انأ و : هلوقب راشأ دقو

 اذه ىف ةريثك لاجزأ اناقلت قيلالبلا بناجيو . ارارم قيلبلا داعتساو كحضلا ىف ناطلسلا قرغأو
 م واحلل لزن دق ناكو « ىلحلا نيدلا فص هاور لجز علطم كلذ نم ءرصعلا
 : ©) طفلا اذه ىلع ىرجب وهو . ىرجهلا نماثلا نرقلا

 )١( ةرهازلا موجنلا (4) "56 ص ( طاطسفلا مسق ) برغملا ٠١/91 - 918".

. 
 هيلع قطنمتي وأ بايثلا قوف سبلي بوث : ابقلا (9) ص ديعسلا علاطلا ىف قيقد نبا تايب ضعب رظنا

(2 

 خابرن وه ملخو رشن ىلحلا نيدلا ىنصل ىلاحلا لطاعلا (5) لاا
 . 387 ص اينامأب #/١4 ةنماكلا رردلا (؟9)
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 رايلاب اوناز نم اوزرط انو ام وُكَح ىف اللا فيم ارقدكت
 7-1 م ىف . © 00 سلا /]ف < ذ

 راما يضر  كانيصوم 907متر رك“ دا حاقنالاب ول تضع

 مهفرو مهحور ةمخ روصي وهو « نيب رصملل هتعمس : لاق 2 وال الجز دشنأو

 ) هيف ءاح اممو 6 مهفرظو مهفطلو

. 

© 

 بوبحلا ورظان نع دعب وأ وناطوأ ّقَراف ْنَم بيرغ ْسَل

 بوجحم ورظان نع بيبحلاو 2 وُراَد 3 وراد نم الإ

 وظاَمُح عمج قى اوفرسأو ولهأ هوبّجح ىلع ىِّح

 تاز د را ضل نع ل ا

 وظاغ ىذلا بلق ظيغ بر وبلق ظيغي ولجأ موي: لك

 بوعرم وهو الإ ٌرَبَعوأ  ْئفئاخ وهو الإ ٌرطخام

 بوتكم هيلإ لِسْرَي الو ال ةظفل معَم ظفلت قيطن "رسل

 وبارثأو ونارقأ نيب حرق نضانرلا نا .ىيبخ كيو

 وباحصا ىسنوبابْحأ ىتل نم انيف لثملا مص دق ْتلَق
 اوباصام تلق انوُمَرو انادغا انب *تَّيضدق ىلْلاق

 نبا لجز نم ةعطق بدألا ةنازخ بحاص ىور دقو . ةبوذعو ةموعنو ةقر ليسي لجزلاو

 0 ل فوت الو . "” سجرتلا فصو ىف حاهقلا

 (4) «هدحأ لوق نمو نولاجبزلا هاثر اك « دئاصق ةدعب ءارعشلا هاثرو امظع

 نامأب اًفطنا دق ولالهو  ةعلقلا نه باغ دعسلا بكوك

 نابعش ىحضلا سمش نئوسكل خبرا نراق دق ْلَحْرو

 لاجز همظن («) ةفاقنلا ةلجمب اميدق هترشن لجز كيلاملا دهعل ةيرصملا لاجزألا فرطأ نمو

 ىرجهلا عساتلا نرقلا لئاوأ ىف كنل روميت هادهأ دق ناك ليف وهو ١ قوزرم ليفلا ءاثر ق ىرصم

 ىلع هب نيفزاحم اوعجرو قالوب وحن هعم اوراس هب نيلكوملا نالغلا نأ فداصتو ء رصم ناطلس ىلإ

45/11 
 أ رز رايلا

 ةرهازلا موجنلا عقر
 مقر ددعلا : ةفاقثلا ةلحجم (ه) ١ ةنسل 1445 . )١(

 ص ىلاخلا .لطاعلا (؟) ٠١4
 ) )9ص بدألا ةنازخ 7١4
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 ارمز سانلا جرخو . تامو هذاقنإ ىلع دحأ ردقي ملو هب تفسخت اف «ءام قوف ةفيعض ةرطنق

 : ةبدأن

 لع: داع دق قارفلا مهس

 هّيدنه هبيرغ انو

 00 ١ ىتَح ل عو

 مطلت تراص اهران نس

 اتءاج  ةفارزلا  ىّتح

 تام ىللا ليفلا ىلع ىكبت

 هل ةيكاب هتجوز ناسل ىلع لوقب اهيفو « ةعيدب ةيثرم ةلاجزلا ضعب هيف أشنأو ء هيلع نوجرفتي

 يك ةيدنه ليفلا ةجوز لعج ذإ « ةعيدب ةينهذ تاتفلو ةهكف حور لاجزلا اذه ىدل تناكو
 لمأت نم امئاد اهيلع ودبي امل امنزح ىف اهدعاستل ةفارزلا راتخاو ء اهناذا وأ « اهنادوب » مطلت اهلعج

 نيا دلك يللا اذ: لور عم ةطيح هدرا ناسإلا نأ ودير بهن ىتتابم ماض انا ةرحو
 . سيرابب عوبطم ةيرصم لجز لاحأل

 ىذلا ىناثلا ىماعلا ىبعشلا نفلا ىهو « ايلاوملا اهلثمو ةيناثعلا ةبقحلا ىف ةيح لاجزألا لظتو

 وصلا ضرافلا نبا ناويد ىف هدجنو . طيسبلا رحب نم جرخي هنأ فورعمو نوي رصملا هنم رثكتسا

 ىرجهلا عساتلا نرقلا علطم ىف ءاشنإلا باتك نيع ىمجعلا نب ركب وبأ كيلاملا رصع ىف هب رهتشاو
 : هتايلاوم نمو « ةبعشتملا هبورضو هنمزل ""'ايلاوملا نف مامإ ناكو

 وّيليدا ىذلا كاّعم اولاق بجلل
 ها ص

 وتلبس سوبلا نا ول مسقأ لاقف

 .تكب : تطيع )١(

 )١( اهناذأ : ةيماعلاب اهنادو .
 . #5 ص بدألا ةنازحخ -

 اهنأل ةيروت وتلبق قو . هتردأ ىأ ةيماع ةملك : وترد ( 4 )

 وتلحس كيف وبلَقف هلبقب ولْدَج

 (*تلبقو وتردام قرشلل ٠ تامو

 اهتقبسل ندابتملا ىنعملا وهو فاقلا مضي ةلبقلا نم نوكت دق
 ىأ فاقلا رسكب ةلبقلا نم نوكن دقو ١ سوبلا ةملكب

 . دارملا ىنعملا وهو هتوم دعب ةلبقلا وحن هرادأام
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 عباسلا نرقلا ذنم اهعزوتت تناكو . نييناعلا مايأ ىف اضيأو كيلاملا مايأ ىف ةيح ايلاوملا لظتو

 « ةعالخلا هبحصت دقو لزغلا هعوضومو « يللا : ىهو لجزلا ىف ترم ىتلا عاونألا ىرجحلا
 : قولَحلا ىعفاشلا ىنفحلا سمشلا خيشلا لوق ةعرابلا ةيلزغلا هتلثمأ نم قربحلا دشنأو

 ملكا اشحلاو ىبلقو هنوفج قوق  ملكتا ام رم ىلازغ ىلع رطَخ

 مّلس مالسلا الوُل ىتجهم ْرَّسُأ ىتح ّمُلَس ىل سارلاب اذإ هّرضي ناك شيا
 لوق لثم هنم ىبربحلا قوسيو |مب لصتي امو ةهاكفلاو لزحلا ىف مظنيو ايقرقلا ىفاثلا عينا

 راكشككلاو تلق هّبحمت ضيبالا نثيعلاو  ٌداح تيزلاب تلق 55 بحت اولاق

 راط ىلقع تلق ىراضخلا ىف لقت شا اولاق راطنقلاب تلق ؟قبطملا بحت اولاق

 لقنلاب وشحم قاقرلا نم عون قبطملاو « كشكلا هلثمو رصم لهأل ىبعش ماعط سمدملا لوفلاو
 ىهلإالا بحلا ىف مظنيو رفكملا ايلاوملا نم ثلاثلا عونلاو . تاريحبلا رويط نف راضخلا امأ ء ركسلاو

 لوق ىربجلا هنم قوسيو . ةددعتم ةلثمأ هنم ضرافلا نبا ناويد ىفو ظعاوملاو ىوبنلا حيدملاو

 . طفلا اذه ىلع ةبرعم اهتءارق نكمي ايلاوم وهو ىوانفحلا وأ ىنفحلا سمش خيشلا
 ه و هرم ٍ هوم © رق - 8

 ملسأ مهدهع ىىفاوو ٍلْيم لك نم 2 ٌملساو ىوهلا كنع ْعَد بلقاي هللاب
 ها7”ه م ّ بأ .ه مه « ريغ

 ملست اقللا موي ىَقْتلا 9 ليبس كلساو ملسي مهما نم ةةداس ىمح مزلاو

 اهيف تيب لكر خآ ىف نينغملا لوق نم ناضمر روحسب ةصاخ اموقلا نإ ىلحلا نيدلا ص لوقيو
 رطشلا نم لوطأ نوكي ابلاغ هيف تيبلا نم لوألا رطشلاف ناكو ناكلا امأ . « روحسلل اموق اموق »

 نإ لوقيو . ناكو ناك ام ىكحي هلئاق نأكف تاعجارملاو تافارخلاو تاياكحلاب صاخ وهو ىاثلا

 هنم ىدرب ىرغت نبا ىكحيو . 7 قارعلا لهأ ىوساهفرعيال ناكو ناكلا نف كلذكو اموقلا نف

 اذه ىلع لهتست ىهو « هلتق نم ناك امو نووالق نب رصانلا قاس نوصوق ةعقو ىف ةموظنم
 : 9 طفلا

 هباغلا دّسأ هعم بجو ٌرصانلا اناج ٌكلّركلا نم

 )١( صح ىلاخلا لطاعلا ١48. ١ا١ا, ةرهازلا موجنلا (؟) الا ٠١/48 .



 موا

 هَباذك الآ تناك ام نوصوق ريمأ ايا كتعقوو

 فقوتي ةيناعلا ةبقحلا ىف ىتريجلا ىرن ذإ « اضيأ قارعلا اموقلا نف اوك اح نيب رصملا نأ ودبيو
 (1) ىلبلاو ايلاوملاو ناكو ناكلاو اموقلاو لجزلا ىف مظني ناك كاذ وأ رعاشلا اذه نإ لوقيل ارارم

 . ىماعلا ىبعشلا رعشلا اذه باحصأ ضعب دنع اليلق فقنو

 رامملا 0 < مهاربا

 0 06 اسال ةنكمتمل ةحيلملا تاركا هل. عقت 000 ب 0 ليقو راما ليقو
 ةديحلا ةعوبطملا ةنكمتملا ةحيلملا تايروتلا هل عقت عوبطم ىماع» ىدفصلا لوقيو « قيلالبلاو
 دعي هنإف ةبرعشلا عيطاقملا امأ « كردتال ةياغ كلذ ى هنإ ثيحم . قيلالبلاو لاجزألا ف امسالو

 ىوق ةرطفلا ىكذ ناك» : ىدرب ىرغت نبا لوقيو ؛ لاعفألا في رصتو بارعالا ةاعارم اهنع هب
 دال راك نيس ل دوار مانا زر داك رجح نبا لوقيو « عبطلا فيطل ةحيرقلا
 . هتوم لبق هبف هلوق نمو 54 ةنس نوعاطلا ف تام

 ”ةكحألا هيف تدقُم ماد نوعاطلا حّبق
 هبحب - ٍناسنإ لك هيف سفنألا تعيب

 لاق اك ةريثك تايروت هلو « ريبك لّمد هبحصي نوعاطلا نأل ةحضاو ةيروت « ةبح و ةملك قو

 : هلوق كلذ نم « هل اومجرت نم

 ِنْيَبلاب 0 بحمل نمم تيمر ولو قارفلا ىلع اًربص بلقاي
 ىنيع نم تطقس ىلق هيفْخُي اب ةترهظ نإ ُممداب تنأو
 امنإو هنيع نم عمدلا ردحت وهو بيرقلا اهانعم ديريال ذإ ةيروت « ىنيع نم تطقس ه ةملك فو

 نووالق نب رصانلا ناكو . ةناكم هل دعت مو م هنأ وهو مويلا ىلإ ةيماعلا ىف فورعملا اهانعم ديري

 خيراتو 50/١ رجح نبال ةنماكلا رردلاو 777/5 قاولاو ظ ْ .,؟١/840 قربجلا رظنا )١(

 .8م8 ص بدألا ةنازخو ةقرفتم عضاوم ىف سايإ نبا 2 تايقولا تاوف هراعشأو هتمجرتو رامملا ىف رظنا (؟)
 :ساونسلل اللا دوغ باح ى ينام لهو ةلو ؟١/94 اصلا لبنملاو 7١7/٠١ ةرهازلا موجنلاو 60١



 ا موعا

 : ابعادم هتجوز ىف هلو هتايروت ةفارطل هنم هبرقيو هفلأي

 لاقي بيع لك اهيف تدجو  اهّشياعو ىبمّرع اَوَلَج ال
 لالحلا الإ ٌنمضَأ ام :لاقف  ؟ىرت  اذاه لألدلل تلقف

 هتايروت نمو . حابملاو مارحلا دض : ناينعم لالحلا ةملكلو . سورعلا بلاج : لالدلاو

 : الئاق ةيروتلا ىلإ عزفي فقوملا اذه ىف ىتحف « هعفصب رمأ نم ضعب ابعادم
 .«* هر 1 2 ثمار

 ىذأ فلخ نم هنكل اضرلاب عفص ناك ام
 #ش

 نع 'فكلاج ةةقريمألا هلا تقيس .ي الون

 عفصلا عضوم افقلا امه نيينعم لمحت ذإ ٠ ففأ فلخ نم » ةملك ىف ةيروت لوألا تيبلا فو
 . ديلاب عفصلاو ةمعنلا امه ناينعم اه ذإ « دي » ةملك ىف ةيروت ىناثلا تيبلا فو . ثارتك الا مدعو

 : هتايروت نمو . فكلاب عفصلاو ءىشلا_ نع فارصنالا : امه ناينعم « فكلا ١ ةملكل لثملابو

 احلان لاهجلا نم ةبترب هقاشع  ىىلع ولعب مداخو

 اهل اسأ ىوحلا ىف ومد مكو 2 نسحع -بيجملا وهو - هّنلمإو

 وهو يل نم اديعب ىبعمو عمدلا ةلاسإ وه ابيرق ىبعم لمحت ذإ ةيروت « اهاسأ » ةملك ىو

 : هتايروت فئاطل نمو . مهل نزحيو مهعومد ىري نيح هيبحم قري هنأك نزحلا

 : ايرغم ] وا اقرشم هونطوتساف نسحتسم لون الإ رصم ام

 اًيط اًديعَص هنم اومّميتف هب رفَس ىلع متك نإو اذه

 ىنعم ديري ال وهو ( ابيط !ًديعص اومميتف ) : ةينآرقلا ةيآلا نم ريخألا رطشلا سبتقا دقو

 ؛ ةعيدب ةيروت ىهو « ىلبقلا اههجوو رصم ديعص ديري امنإو ضرالا هجو وهو ةيآلا ىف ديعصلا

 : هلوق كلذ نمو

 0 ١ + كك 6 ل
 نسبجو الهس مع دق انلز  ىار نأ الل نازخلا نزح
 لبتخاف ْبَح تاذ تالبئس تجرخأ دق انل ضرألا ىأرو

 ها اهم 2 3

 لبسو اقورع هللا اهداز هُنْيَغَأ تدمر ذإ ىكبو



 م ظ

 ] ىنعملا اذه ديريال وهو ء رمح قورعب توبكنعلا جسن اهنأك ةواشغب نيعلا بيصي ءاد : لبسلاو

 اك لبسو حق قورع ديزت نأو اهلينو رصم ضرأل ءاعدلا ديري امنإو نازخلا ىلع ءاعدلا ديريال وهف
 + ةتايروت نمو. تالشس.وأ ةماعلا لوقت

 ىديع موي  هقارف ىلوت  مايصلا رهش

 , ناضمر دعب الفن ماصت ىتلا ضيبلا ةتسلا مايألا وه بيرق ىنعم ناينعم اهل « تس و ةملكو

 نعت ملو . ىلاتلا رطشلا كلذب دهشي امك ىنعملا اذه ىلإ ةرابعلا هجو دقو « ةديسلا وه ناث ىنعمو
 : هتايلاوم نمو . هقيلالب نم ءىَش ةياورب مجارتلاو بدألا بح

 ةياهنلاو « ةقباسلا دحلا ةملك لثم ةبوقعلا : ناينغم اه ذإ هدو رمل «دحلا» ةملك فو

 : اضيأ هتايلاوم نمو . ةطرفملا

 نْيَحلا لولح ىشخأ قلق ىبُضُم تْحَّبْصاو  ْنيزلا نيز بلقلا ميمص باصأ « ىمر

 نيعلاب ىنباص ىتح قشعلا نم ملاس  نيبلا كشو كشأ مل ىلخ لبق تنكو

 هلو . ةلتاقلا اهماهسو هنيعب هبوبحمل حما ةباصإو . دسحلا امه ناينعم (« نيعلاب ىنباص » ةملكلو
 . هنمز لهأل افرظت اهوقي ناك ةريثك ةشحفم راعشأو تايلاوم

 ١١ ىرابغلا

 ارعاشو ابيدأو املاعو اهيقف ناكو « ىرجه لا نماثلا نرقلا ىف شاع ىرابغلا دمحم نب فلخ وه
 هنوبرقي نووالق نب رصانلا ذنم نيطالسلا ىرنو . لجزلا مظنب رهتش ا هنكلو حيصفلا رعشلا مظني
 - ةنذثم نإ لاقيو « هتافو خيرات فرعيالو ءرصم ثادحأ ىف ةفلتخم الاجزأ مظني هارن اك « مهم

 )١( باتكو 79598 ص ىجاؤنلل ةقرفتم عضاوم ىف سايإ نبا خيرات ىرابغلا ف رظنا ٠ نولاجزلاو لجزلا ٠ ةنيثب ىبأل 1

 ىرجهلا نماثلا نرقلا نم. ٠ لآللا دوقع ق هل الجز عجارو ض7١.
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 . هنمزل لجزلا نف ذاتسأ دعي وهو « اهضاقنأ تحت نفُدو تاف هيلع تطقس لبجلا ةعلقب دجسملا
 . ثادحألاو ءائرلاو حيدملا ىف : ةريثك تاعوضوم ىف همظت هنأ ودبيو « نييرصملا نم ريثك هاقلت هنعف

 :' هتيعر نم ايوبحم ناكو (هالا/8 -> ال58 ) نابعش ناطلسلا حيدم ى هل لجز نمو «؛ ةيسايسلا

 دودح  ولامو قرشأ ولاجو ديشرب :قفرخت :ناعش ىلق بح

 دودج دودج نم كلمل ثراو  نيسحلا همعو  نسحلا هوبأو

 ديزل 2 اج هبي بللقا .عزل ؟رايراخ كليب لي دعا لق
 نيبلا وحتفب هرصن كل ٌرهظو 2 هكلمملا ىلع ىسرك كل ءبصنو
 دونبلا - كيلع بوكرلا ىف تقفخ- تلاتشا كلوح نم بياصعلاو
 دونج | كنسحلا دونحلا عيمجف ناطلساب رصم قف مكحا مكحاف

 ارمتؤم نابعش ناطلسلا ىدي نيب لثم دعسلا نأ ىرابغلا ديريو « ةيركسع ةبتر : شيواشلاو

 مالعألاو دونبلا تّمَقر ىأ تلاتشا ةلاجرلاو ناسرفلا تاعاج وأ تاباصعلا نإ لوقيو « هرمأ

 ىلع ناطلسلا هنباب الصتم هارنو . ناطلسلاو ىبنلاو رمألا بحاص رصم ا هنأ نع ةيانك

 .ىف همظن ليوط لجز كلذ نم « همايأل ىركلا ثادحألا ع لاجزألا أظان ( هالم* - ا/لا/ل8)

 : لوقي هعلاطم قو « ةيردنكسإلا نم ةبيرقلا ةريحبلاب نابرعلا ةعقو

 دَحألا ةليل ىف ونأب اعبرألا موي ربحلا اج

 دلبلا اويرخأو اهقوس  اودّخ برع روبنمد اج
 دشح عيمجلل ىذلا وه مهريمأ مالس  نباو

 بون دنجو كيلاب 2 عيرم -شمتيأ زرف
 بلط امه  اويلطيو  ددع احلام ددغو

 رضح برعلا عيمج نم 2 ْدَحَأ اوقتلا ام اورضح

 ذإ « هاندشنأ امم عورأ اهلعلو « مكحلاو اياصولاو حئاصنلا ىف ةريثك لاجزأ كلذ ءارو هلو

 كولسلا ماكحإو ةيبرتلا نسح ىلإ اهب ديري امنأكو « ةايحلاب هتربخ نمو هحور نم لصفت تناك

 : ليوط لجز ىف هلوق لثم نم « ةايحلا ىف مهبراجتو فالسألاو ءابآلا ةربخي عافتنالاو'

 ةلثم رتك ىف دجوي ٌردلاو  نداعم ريخلل انيأر سانلا ىف



 ها

 لف  نسح صخّشلا رهوجف | نونكم صخشلا ىف رهوج َتْسَر نأو
 رم نايبلا ىف ام حرتشو ىناعمللا ةحص ديرت ناك نأو
 ريع ضرأ ىف هروذج عرزاو لظنح لصأ نم كديإب عرف د
 (05)0س لَحو بالج دقعو جوزمم دروو ناب ءامب هيقساو
 بلصق لحو هناوأ نآو هرامم دقع  هفوشت ٠ نيحو

 هلصأل الإ عرفلا معجريام 2 هيف ببسلاو رم هارت ةقوذ

 . ةيماعلا ةغللا نم ابزقو ةفخ رثكأ ىهف « نيقباسلا نيلجزلا ةغل نع فلتخت لجزلا اذه ةغلو
 عراب رعاش ءازاب اننأكو « ةعيدبلا ةليخالاو روصلاب ظتكت ىهف بسحف كلذ سيلو « ةيرصلا
 اذه ىف هاياصوو هكح فيرط نمو « ةعطاسلا نيهاربلا عضوم ىف اهدارياو روصلا فيلأت نسحي
 ظ : اقداص احصان هلوق هسفن لجزلا

 هنت الو كتايح لوط ىف  مدآ نبا ىأ رقتال اند
 ةمسا نم ميبلا مسا فرعيام هيلع لوقت لماخ ىح مك
 هملع . ىلجنيو  هفراعم رهظت كل نابي موي ىف هّتبحلص ْتبج نأو
 ةليس تحت نم روتسم درولاو ءهكوش ودبي نيح ضورلا هبشيو
 ةلمري 2 طولخم 20ضصياغ ٌردلاو هب موعت ممرلا قلت رحبلاو

 هتقيقح نيبت نود صخش ىلع اعي رس امكح مكحلا ىلإ ناسنإلا ردابيال نأ ةسيفن ةيصو ىهو
 ريغ هنمز ىف هنف مامإ ىرابغلا ناك لجزلا اذه لثمبو . كوشلا : ةيماعلا ىف لّسلاو « هرهوج ةفرعمو
 ] ] 1 . عفادم
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 . ناسحلا هب هبشت ناصغألا دودقم رجش : نابلا . )١(
 .رهزلاو درولا ءام : بالجلاو



 ضل"

 ظ نودوس ؟'' نيا

 هتايح ريكاوب ىف. ىنَع ىرجه ا عساثلا نرقلا ىف ةهكف ةيبعش ةيصخش ربكأ نودوس نب ىلع وه

 دجاسملا دحأب امامإ ِنّيَعو « اهيقف اخيش حبصأ ىتح فراعملاو مولعلا ليصحتو ميركلا نآرقلا ظفحب

 : ةهكفلا ةلزاهلا راعشألا مظن ىلع ةردقو لزهلاو ةهاكفلا ىلإ لصأتم ليم هيف ناكو « ةرهاقلا ىف

 اهيلإ فاضأو اهعمجي ىنُع نأ ثبلي ملو . هتاباعدو هراعشأ ةياور ىف اوسفانتو « هب سانلا ضغشف
 « سوبعلا كحضمو سوفنلا ةهرن » : هناويد وأ هباتك كلذ نم انوكم ةهكف تاياكح ضعب

 امتامدقم قيداصتلاب دصقيو « قيداصتلاو دئاصقلا ىف لوألا بابلا : باوبأ ةسمخ ىف هلعجو

 هنأ هما نم حضاوو قيفالملا تاياكحلا ىف .ىناثلا بابلاو . ىحصفلاب تمظُن دئاصق ىهو

 .بابلا اذه لثمو ةيماعلاب ىهو لوقي ايك ةيلابهلا تاحشوملا ف ثلاثلا بابلاو « ةريصق صيصاقأ
 ةبيجعلا فرطلل هلعجف سماخلا بابلا امأ . ةغللا ىماع اضيأ وهف ىلاتلا ايلاوملاو لجزلا باب

 تناك نإو ىماعلا ىبعشلا رعشلاب ناصاخلا امه عبارلاو ثلاثلا نيبابلا نأكو « ةبيرغلا ضحتلاو

 بزرقث ارثنو ارعش هتيماع نأ فيرطلا نمو «دئاصقلا باب : لوألا بابلا ىلإ برست هدنع ةيماعلا

 روصي بير نودبو . ظفاحم دلب رصم نأ ىلإ ريشيام كلذ ىف نوكي دقو « ةئيدحلا انتيماع نم ادج

 . ةيقطنملا ةقرافملا نم بورض ىلع موقت هتهاكفو . هكفلا نييرصملا جازم هباتك ف نودوس نبا

 : هتعيبط لاجو عيبرلا فصو ىف هلوق ةلكاش ىلع نزاوتلا نادقف نم ليلق ريغب رعشت .كلمجت

 هير نبع, .قل دتلا اج هلل. قول فرغألا قرأ "عيا دل
 2 لو : ٠ 5 ورم 5 رع ُ ِء د 7

 2 ام

 ىبييحما | .هنم ارحس هميسل ترس نيح لوفلا رشن ضرالا رطع دق
 را <

 نوئحصب 2 علتعت < قوف اهتم اذإ لولا مأ هترهز ناك

 "'نيفارلا فارعأع هوعغ الول 0 ةيمإب .حمتلا حت هبشب داك
 نيطلا ىلع احس مدق الب ىثمي ادغ فيك رحبلا طسو ءاملا نم بجعاو

 ىضاملا نرقلا ىف عوبطم سوبعلا كحضمو سوفنلا ةهزن م.07/7 بهنذلا تارذش نودوس نبا ىف :رظنا )١(

 . اثيدح عبطو مقر نيددعلا بتاكلا ةلجمب هناويد ليلحت ى انل نيلاقمو
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 لغبلا وهو نوذرب عمج : نيذاربلا (؟) ناويدو 77 ص رصم ىف ةهاكفلا انباتك عجارو ٠ ١50



 مو

 لاهملا نع ثيدحلا ىف رمتسيس هنأ نظي لوألا تيبلا ىف رهزلاو عيبرلا نع ثدجتي هاري نمو
 تابن نم حئافلا رشنلا ىلإ هب طقسي وه اذإو « اهنيحايرو اهدوروو اهراهزأو ةعيبطلا ىف عجاملا
 عانعتلا لولخلا ىلع نيعضاو نوي رصملا اهمعطَي ىتلا لولخلا مأ ةفّدصص هبشي ىذلا هرهز ىلإو لوفلا
 روعش نم هلبانس نم ىلدتيام الول . فورعملا راضخلا : ةيمابلا هلبانس هبشتف حمقلا نأ . :تاوايلاو

 دال سوا 4 نوطلا لخدانلا دق رجب نمل يحال اع بحس راو لاطلا ةقارعأك
 طا نيا يور رح عري را اردحنم ىرج اذإ السلسم

 ْ . لسالسلاب اديقم ىبعمب

 ىوبت ءايشألا امنأكو ء لالتخا نم قطنملا اننزاوت باصأ امل . كحضن هلك كلذ ءانثأ ىف نحنو
 . هلوق كلذ نمو . قلاح نم انمامأ

 ْبنذ الو ىهشمَت ارَقَب | ُْبجع اذه ةبجع بجع

 اوبلح اذإ سانلل ودبي | َنَّبل  اهزيّرب ىف او

 بنِعلا هيف  ىَرَي ُمْرَك لا ىَري رصم ىف ام بجعأ نم

 بطر هيف  ىَريو اضيأ حلب هيف ىَري لْخْنلاو
 بحستنت لبحب رحبلا ىف َْقَسَو دقام هم بكرملاو
 دفا 1 نييلا ةريلاو اذني دامي غ9 ةفايشلاو

 ةياغ تايبيدب ضرعي وه اذإف بئاجعلا ضعب انيلع ضرعيس هنأ نظن « بجع هلوق أرقن نيحو
 ةرقبلاف « هيلع عقو وأ انقطنم باصأ اناوّدلع نأك سحنو . هلابتلا نم ةقرغم ةروص ىف « ةغادبلا

 « ابطرو ارسب حلبلا لخنلا ىلعو « بنعلا لمحي مركلا رجشو « انبل ولم عرضو بنذ الو ىشمت
 نم تقلا اهم انظي ناك هناكو اها اقنم آل ةفانلاو < قويسزلا بكرلك تابع نوع نرحاللاو

 هذه لكو . اهلحر وأ اهبتق نع لءاستبو « عبرأ ىلع ىشمت لبإلا نم ةزوإلا نظيو .ريطلا
 دا هي يلا يذلا لزملا اذه كحضلا ىف قرغتسنو اننزاوت دقفنف انقطنم ىلع ىدتعت تاقرافم

 ] . ءاغلإ ديدسلا

 جاوز لفت هفلصو كاحضإلا ىف ةيهانتملا ةيقطنملا هتاقر نافع نودوس نبا لزه فيرط نمو

 : طملا اذه ىلع هتجوز حبقو

 ارهظ دق دْمّسلاب هعلط ٌمجنو 2 اردتبم دّقَعلا اذهب رورسلا َلَح
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 تفطعناف ضرألا ةجو للك ؛لفلا هو

 تحدص اهحود ىف اهحرف نم ريطلاو

 اًدبأ انملا ماد : اهحدَص ق لوقت

 نم رغصا ناك . ىسورع لقعو اذه

 تنيط ول ٌرضام ْانََط دق سلا
 شرط امنذأ ىف شَمَل اههجو ىف
 ترطخ اذإ اجوُعلا اهتماق َنْسْحاِ
 هَ سم سه 0 ل

 اب ”تيظح انسح : ىل  فتبت  لظن

 ارهُزلا شنت ىناهلاب ةناصغأ
 ارثو  ىرتال هيلع دوع لكب

 ارطولا هب اوضُقَي ىك سيارعلا ىلع
 اريك اهرمع ىق توح نكلو

 ارتي اذإ يفيسوأ حمر نم نسلاب
 قا 5 2 #2 1 0 .٠

 اعس دق نفجلل شمع اهيع قى
 ول رمرص © رع

 يك ل ا

 اربق اهلا توم اهّساح ول هاوأ

 . « هسورع ىلع هفافزل ابرط صقرت ةعيبطلا لعجي ايكهل ايفر دعسلا لعجي تاييبألا لئاوأ ىف وهو

 اجافنو . ادبأ انها ماودب نيسورعلل ةيعاد اهداوعأ ىلع حدصت ريطلاو اخرف اهراهزأ رثنت راجشألاف

 اهليع كوي نكح اقهخو“ قف :ءارص ءاطمش زوجع سورعلاف « ةديدش ةيقطنم ةقراف كلذ دعب

 ءاهب هتوظح ىلع هللا دمحي نأ هب فتبت لظت حبقلا اذه لك عمو . مرا اهتماق ىَنَح دقو شمع
| 0 : 

 بام ريغ ىلإ بارتلا ىف تنفدو توملا اهزاح وأ فيسب تنعطول ىنمتيو

 ىلع ثععبي « الزه همأل هئاثر ىف لزهي هارن هنارق لفحل هريوصت ىف نودوس نبا لزه وحن ىلعو
 ] : لوقي « هيف قارغإلاو كحضلا ىلع لب ماستبالا

 ىنينحت نازحألا ار ىمأ تومل

 ' ىيب رث لاح ىنئعلد املاطو

 ىنمعطُت لكألاب ىجت « مم ْمَم ٠ : لوقأ

 تلعج ىتِهْبُج ىف ىلو ىنتلخك مك

 ىبأ مادو برهَأ نإ ىبيقف نمو
 ٠ هه

 تدغو ةحرف ىروهط ف ثتدرعرو

 ةعب رأ نبا امتي قلو
#2 

 ِنيِنِحَت سل ىنتسحل املاطف

 ىنيكبت ال يك ىرطاخ ىلع اةوخا

 ىنيقست ءاملاب ىجت وبما )7: .- لوقا

 ىنينُت ىك زب («وهوه» لوقت

 ىنينحت تناك مكو « ىلينب وصوص »

 ىتيبحت تناك هل ىئمَيو ىكْمم

 ىنيقرتو قوف نم حلملا رّثت

 ىبيب اسح ق اًئينيس نيعبرأو

 ىف فلأن ام ىلع ناودع وحنلا اذه ىلع اهلكو تاييألا هذه ىلع اهنم انرصتقا ةليوط ةيثرملاو

 الزه اهلك ةيثرملا لوحتت نزح ةعمد وأ ملأ ةخرص تيب لك لمحي نأ نم الدب ذإ « ةماع ءاثرلا
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 « دم » اه لوقي ناك يكو هتلوفط مايأب اهرّكذي وهف همأ دايعأ نم ديع ىف اهمظني امنأكو . ةباعدو
 7 ام, نانح ىف هزبت ىهو اهردص ىلع ىكبي ناك فيكو « ءاملاب هل ىنأتف «وبمأو  ماعطلاب هل ىتأتف

 . نيح هئبخت تناك فيكو « هتييج ىلع ةذبوعت هرعش نم ىّلدت تناك فيكو * هابص مايأب اهرك ذي
 هيقرّتو « ةكرب حلملا هقوف رثنت تناكضيكو هيف اهدي راغزو هناتخي مويب اهرّك ذي و . باّتكلا نم برهم
 نبا اذإف « نيزحلا روقولا توملا فقومو ءاثرلل ةديدش ةقرافم هذه لكو . هيذؤيام لك رش نم
 , لافطألا تالك ضعبي ةيثرملا ىف ءاج دقو . كحضلا ىف هعم ىدامتنو كحضنف لزهي نودوس

 ظ : هلوقك هلزه ى مهتغل نم رثكي وهو
 ءادتبا ىلقع ىهتمل راو 5 تربك نأ الو

 مم وأو نك وُحَدو هلت وُ وُ :لوقأ تيب

 ةيرصملا ةجهللا ىف حد ةملك ىنعمو « مالكلاب مهمطت لق نانطألا ةغل نم اهلك تاللكلاو
 ىلب دقو « ةهاكفو لزه ةبعج ناك نودوس ويانا قيللاو لعفتالو حيبق خك ةملك انسح ةيماعلا

 نم ءايشألا اهنأك رعشنو ءهتهالبب انقطنم ىلع هناودعب امئاد سحنف ةيقطنملا ةقرافملا ىلع هتهاكف .

 ىف لسرتسنو كحضنف « ىعاولا لقعلاو قطنملا جاربأ ىه « ةيلاع جاربأ نم ىوهت انلوح
 ] 2 . كحضلا

 و
. 
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 هباّتكو ثا

 ١

 ةيناويدلا لئاسرلا

 ىناويد ىوس نيواودلا نم فرعتال نييسابعلاو نييومألا لبق نم اهتالو دهع ىف رصم تلظ

 نب ديلولا دهع ىف برعت نأ ىلإ ةينانويلاب لوألا ناويدلا ىف ةباتكلا تناكو ء ديربلاو جارخلا
 قحبو « 7 قارعلا نم مهعم ةالولا مهبلي ديربلا ناويد ىلعو هيلع نومئاقلا ناك ةداعو « كلملا دبع

 اك- كلذ عجرمو . « "ةنسلألا هلقاننتو بتكلا ىف نوديام مهنع ردصي مل ٠ هنإ ىدنشقلقلا لوقي

 مهنع ردصتو نوديحم باتك هيف فْظوي . ءاشنإلل ناويد ذاختاب ذئنيح اومتبي مل ةالولا نأ - ظحال

 ظ . ةربحم لئاسر
 العو ماشلا ىلإ هناطلس دتماو ةينولوطلا هتلود اهب سسأو نولوط نب دمحأ رصم ىلو اذإ ىتح

 ةرهم نم ةعاج هيف ذختاو « "© ىدنشقلقلا لوقي امك هرادقم عفرو ءاشنإلا ناويد ماقأ هنأش

 هنأب هما دهشيو . ناك دبع نبا مساب فورعملا دودوم نب دمحم نب دمحأ مهسأر ىلع باتكلا
 « ةبسنلا ىلع نونلاو فلألاو ريغصتلا ىلع لدت ةميدقلا ةيسرافلا ف فاكلا ذإ « لصألا ىسراف

 دهع ىف نولزط: نبا ةاقو دعب تاقنألا تاويد لعاافاف نط دقو... دبع ةنرفلا ق اهلباقي تاكديعفت

 . ىدادغبلا بتاكلا رْيَصن نب قحصإ ناويدلا ىلع هفلخف قوت ىتح ةيورامخ هتبا
 رصم ىف ال هنمز ذنم هترهش تودو « نيروهشملا اهباتك ةلسلس رصمب ئدتبي ناك دبع نباو

 اهيتاك ىلاصلا قحسإ ىلأ ىلإ نَرَقُي نامزلا نم نرق وحن دعب هدجن ذإ ء قارعلا ىف اضيأ لب اهدحو
 مدختسيف هنم ففختي دقو .عجسلاب اهيف ىَُي هاندجو ةيناويدلا هلئاسر ىلإ انعجر اذإو . ذئنيح

 )١( ىنرعلا رثثلا ىف هيهاذمو نفلا و انباتك رظنا «٠ ) ىثعألا حبص (؟) عبط ١/ه6ة

 ىشعألا حبص (*) . اهدعب امو "468 ص (فراعملا راد ١/ 45و١١/م؟.
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 فقوتو ؛ 3 ريواصتلا نم ليلق ريغب هدميو . فيهخ .هعجسو ءرخآ ىلإ نيح نم .جاودزالا

 فيكو لئاسرلا حانتفا ى ءاعدلا موسر عصو فيك ةنع رك ذيل ىشعألا حبص هباتك ف ىدنشقلفلا

 - ايتاك اهم نإ نولوقيو .ء رصم هيلع نوطبغي هنمز ىق دادغب لهأ ناكو . 9 كلا ةبوجأ ىدتبت

 نيب ةلوادتم هلئاسر تناكو : (9 هلثم دادغب ةنيدمت نينمؤملا ريمأل سميل - ناك دبع نبا نودصقتب

 ْ (4) ىرجحلا عب ءاسلا نرفلا ىق توقاي نمر ىبح باتكلا

 ادخأ نأ ريغ « هيف باتكلا رثكو ءاشنإلا ناويد بترت دقو ةيديشخإلا ةلودلا نمز ىلإ ىضمتو

 , ىمريجنلا هللا دبع نب مهاربإ ذئنيح ناويدلا باتك نمو « ناك دبع نبا ةرهش رهتشي مل مهنم
 ةلاسر ديشخإلا ىلإ لسرأ دق ناكو « ةطنزيب مكاح سونامور ىلع اهب در « هل ةليوط ةلاسرب رهتشاو
 عاصلا ىبريجنلا هل لاكف « ةفيلخ الإ بتاكيال نأ هتداعو هبتاك هنأب هيلع نميو اهيف رختفي
 «©)اهابم اهم ارخافم قارعلا ىلإ اهلسرأو اخسن اهنم بتك هتلاسرب هباجعولو « نيعاص

 ناويد مظعيو ىرجملا عبارلا نرقلا فصتنم ذنم رصم رومألا ديلاقم ىلع نويمطافلا ىلوتسيو
 زاجحلا ىلإ مهناطلس دادتماو تارفلا رهن ىلإ ترغملا ىضاقا نم مهتلود ا مهنامز ى ءاشنولا

 .اومظنو ىبرعلا ملاعلا ىف نيريثك ةاعد اهل اوذختا ةيلاغ ةيعيش ةلحن باحصأ اوناك مهمأل اضيأو نملاو
 لك ىلع مئاقلا ءاشنإالا ناويدب اعساو اماّها اومتجب نأ ىعيبطلا نم ناكف « اقيقد اهظنت اهل ةوعدلا

 نويمطافلا ىلو ال» : ىدنشقلقلا لوقي كلذ ىفو « ةيبهذملاو ةيرادوالاو ةيسايسلا ةلودلا نوئش
 « ةركذ قافآلا ىف سو ' 7 مهب عفتراف ٠ هباككو ءاشنالا ناويدل مهتيانع ذيزم اوفرص رصم

 د بحاصل تناكو . 2 "'ىمذو ماكس نيب ام مهئاغلبو باتكلا لضافأ نم ةعاج مهنع هيلوو

 باتك لجأ الإ - ىدنشقاقلا لوقي امك - هالوتيال ناكف « نييمطافلا ىدل ىربك ةلزنم ناويدلا
 ىف هنأ ىلإ ةراشإ سلحملا ردص تسدلاو « تسمَدلا بتاكب بقليو لجألاب بطاخحيو « ةغالبلا

 هلو .. تافطالملاو موسرلاو ةوسكلا ىف تاعاطقإلا تابرأ لوأ ناكو » ةلودلا بصانم نم ردصلا
 ةميظعلا ةاودلاو دنسلاو ٌداخْاو ةميظعلا ةبترملا هسلحم ىف هلو « خويشلاو ءارمألا نم بجاح

 ضاخلا مسقلا : ديعس نبال برغملا ىلح ى برغملا ( 2 ) . اهدعبامو 484 ص ىبرعلا رثنلا ىف هبهانمو نفلا ١١(
 . اهدعب امو ١57 ص (ةرهاقلا ةعماج عبط ) طاطسفلاب 58-5 0/4 ىشعألا حبص (١؟)
 #//١ ىشعألا حبص (*9)

 . 40/5 ءابدألا مجعم (14)
 ه١/5 ىشعألا حبص (5)
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 تناكو . ؟''« ةفالخلا سلجم ىلإ هروضح دنع ةفيلخلا صاوخ نم ذاتسأ هتاود لمحيف ؛ نأشلا

 ربكأ امئاد هب اوقحلا نأ ناويدلا اذبب نييمطافلا ماها نم غلبو . ءاغلبلا باتكلا نم ةفئاط هدعاست

 نبا كلذل هوراتخا نممو : ناويدلا نم اهرودص لبق لئاسرلا ةعجارمل مهمايأ ف نيبوغللاو ةاحنلا

 نم تاكرب نبا هناكم ىف هفلخو ىرجملا سماخلا نرقلا ىف اهيوغلو رصم ةاحن ريبك داشياب

 ناكو . 2ةيمطافلا ةلودلا مايأ ةيابن ىلإ , روهشملا ىوغللا ىرَب نبا هفلخ قوت اذإ ىّتح , هذيمالت

 اهنقتأو باش اهدوج اذإ ىتح « ةباتكلا ديوجت ىلع هيف بيردتلل بابشلا ضعب ناويدلاب قحتلي

 . نييمطافلا نمز نم ةرخأب لضافلا ىضاقلل "7 ثدحام وحن ىلع هباّتك نم حبصأ

 عم لضافلا ىضاقلا نيدلا حالصل هالوتيو « نييويألا دهع ىف هتناكم ءاشنإلا ناويدل لظتو

 ىمسي ظئنيح ناويدلا بحاص ناكو « ةباتكلا ىف ىناهبصألا داعلا هعم كرشيو « هترازو ىلع همايق

 اريبك اعاستا ناويدلا اذه لمع عستاو . هيف بتكي ىذلا قرولا وهو ٍجْوَّدلا بتاكو تْممَّدلا بتاك

 تلوحن اذإ ىتح. تّسّدلا باحصأ اوناك ةثالث نِّيعي سربيب رهاظلا لعجامم . كيلاملا دهع ىف

 . تسدلا باتك قوف هتلزنم عفرو . «؛ةرسلا بتاك ناويدلا بحاص ىمس نووالق ىلإ ةطلسلا

 ى : ءاشنإ ناويد رصمل-ةريبك ةبالو لك ىف ناكو . جردلا باتك نم ةجرد ىلعأ مهلعجو

 ادإ ىبح ٠ كيلاملا رصع ةيامن ىلإ امئاق ناويدلا اذه لظو . قشمد ريغو قشمد ىفو ةيردنكسإلا

 . نيع دعب ارثأ حبصأو ايئامن هتلزنم تعاض ةينائعلا ةلودلا رصم تعبت

 هه 7 ير اس ناويدلا ادع ةنئانو اولوت نم ءامسأب تبث ىدنشقلقلل ىشعألا حبص ىفو

 ةيامن ىتح ىطويسلا همتأو 858 ةنس 27 همايأ ىّتح هولوت نم ىدرب ىرغت نبا هيلإ فاضأو ١

 جيلا نيب نوبتكي اوناك نم اول | دع باك اسلاك ط ءاروو 9 لا عساتلا نرقلا

 نيينولوطلا نمزل رصمب ةيئاشنوالا ةباتكلا موسر عضو ىذلا ناك دبع نبا نأ انب ّرمو . نوريثك مهو

 عبارلا نرقلا ىف ةيمطافلا ةلودلا باتك لظو « جاودزالا نم روص ىلإف هكرت نإف عجسلاب ىنعي ناك

 تناك ىلا بتكلا ىف ظّحاليام وحن ىلع نوجوازيو نوعجسي مهف « هتقيرط نومّسرتي ىرجم ا

 عجسل اي ىعي ناك مكاخلاو زيزعلا بتاك ىحيسملا نيروس نبا نأ ودبيو «زيزعلاو زعملا نع ردصت

 اهدعبامو 5 ىشعألا حبص (هز ٠0 ىششعألا حبص )١(

 امو 564/9 ىدرب ىرغت نبال ةرهازلا موجنلا (5) فرامل راد عبط « ةيوحنلا سرادملا ٠ انباتك رظنا (؟)

 اهدعب 598 ص

 "90/9 ةرضاجلا نسح (ا/) ٠7١/90 ناكلخ نبا (*")

 مم107/17 ىدرب ىرغت نباو 577/١ ىزيرقملل كولسلا (4)
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 رهاظلا ةفيلخلا ناسل ىلع ردصي اباتك اندجو ٠ ىرجهلا سماخلا نرقلا ىلإ انيضم اذإو د !'”اريثك
 , ةلودلا ىلوب بقلملا ناريخ نب ىلع نب دمحأ هبتك ىذلا ناك امبرو « هلك اعوجسم 415 ةنس
 ناكو « 47١ ةنس هتافو ىلإ رصنتسملاو ( ه41-١477 ) رهاظلا دهع ىف ءاشنوالا ناويد ىلي ناكو

 نم ني ءزج دادغبب ىضترملا في رشلا ىلإ لسري هلعج امب هتباتكو هرعشب ٌدتعي ناكو ٠ ارعاش ابتاك
 بجعأو « معلا راد ةبتكمب هل امهدلخ امهونسحتسا نإف « كانه ءابدألا ىلع اهضرعيل هلئاسرو هرعش
 ىلع تفقو :٠ برغملا ىف ديعس نبا لوقيو . (”هلئاسرب ودبي امف "ئلاصلا نسحم ا نب لاله
 , ةعوجسم رهاظلا نع ةلاسر هل قوسيو 7« لوسغملا ةقبط نم اهرثكأو . نيدلحم ىف هلئاسر

 نادزي هعجس دجم ملو طقف عجسلا هدنع دجو هلعل وأ « هيلع مكحلا ىف غلاب ديعس نبا نأ ودبيو
 ىور دقف كلذ عمو « هتانسحمو عيدبلا ةنيز نم ىا ةلوسغم هلئاسر نإ لاق كلذلو « عيدبلا ناولاب

 دانعلا ىوذ نم كفيسو . فحب الو (*”َفِجَي كملق ناكو » : هلئاسر ىدحإ نم لصف ى هلوق هل
 فَجَي نيب حضاو سانحلاو . « فخحيالو حجري داسفلا ل دس ىف كنزوو . فكيالو ْنِكَب
 ىلخي نكي مل ناريخ نبا نأ ىلع لدي امم فخيو حجري نيب قباط دقو ُفكيو فكي نيبو فحيو

 . ديعس نبا لوقي امك امناد الوسغم سيل وهف « عيدبلا تانسحم نم هعجس
 ءابخشلا ىلأ نبا ىرجملا سماخلا نرقلا ىف ءاشنإلا ناويدب ناروخ نبا فلخ بئاك مهأ لعلو

 . ةيصخشلا لئاسرلا باتك نيب هل مجرتنسو « هيف باتكلا نم ناك لب ناويسدلا ءاسؤر نم 5 مو

 م0 مرسول 071- ع4 )رمألا دهع ىف ءاشنإللا ناويد ىلوت ذإ هرثإ ىف قريصلا نبا رهتشاو

 دنسأ ىتح ناويدلا ىف قري لازامو « ءارعشلا نيب هركذ راملا سوداق نبأ هعم بتكي ناك . ليلق
 نسحلا قريصلا نبا نمزل هعم لمعي ناكو . 08١ ةنس هتافو ىلإ لالخللا نب قفوملا عم ناويدلا هيلإ
 داعلا ظفتحاو اغيلب ابتاك ناكو « همأ لبق نم ءابخشلا ىنأ نبا ديفح وهو ىراصنألا ديز نب
 ةلودلا ةياهبن ىّتح ءاشنإلا ناويد ىلع ماقو . "”ةيصخشلاو ةيناويدلا هلئاسر نم ةفئاطب ىناهصألا
 لضافلا ىضاقلا جرحت هيدي ىلعو « "" هلئاسر ضعب ىشعألا حبص ىو لالا نب قفوملا ةيمطافلا

 )١( 2ليسي : فكي (09) - ةرهاقلاب صاخلا مسقلا ) برغملا ىلح ىف برغملا .

 .77/9 (رصم ءارعش مسق ) ةديرخلا (1) 544 ص ( بتكلأ راد ةعبطم . عبط
 هتمجرت ىف رظناو ٠ ١59 ىشعألا حبص (1) اهدعب امو 8/4 ءابدألا مجعم (؟)
 بهذلا تارنشو 7٠١/7 ناكلخ نباو 768/١ ةديرخلا . 747 ص (ةرهاقلا مسق) برغملا (*)

 . فجوي لصألا قو . عرسي : ففجي (4)
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 . ةرجهلل 855 ةنس قوت نأ ىلإ جيرختلاو ملعتلا قح هل ىعري لظو . لئاسرلا ةعانص ىف

 مالا سلاشو علا هكأو نيدلا حالص ريزوو ءاشنإلا ناويد بحاص لضافلا ىضاقلا ناكو

 نر باتك نمو « ليلق دعب امل مجرتنسو « انفلسا اك ىناهصألا داعلا هعم كرشأف هديب اهلك

 نيييويآلل امهدعب نم بتكو . ةيصخشلا لئاسرلا باتك نيب هل مجرتنسو ىامم نبا لضافلا دهع

 مهاربإ هعم كرشأو « ةنودم لئاسر هل رثؤت لو « هل انمجرت ىذلا رعاشلا ريهز ءاهملا مهنم . ةعاج

 وح ناهتل نبا لظو « ءاهبلا ىنعأ نأ حلاصلا ثبلي ملو . بويأ نيدلا محن حلاصلا دهعل ناهتل نب

 ةديدج ةسردم اهف تنوكت هنا رب الا كتهرتلا ف ةيناويدلا ةباتكلا تزاتهاو « ةيبوبالا ةلودلا ةباهن

 نمز ةباتكلا قرل ةيئاهنلا ةرقلا ىهف ء ةصلاخ ةديدج تسيل اهنأ قحلاو « لضافلا ىضاقلا اهداق

 رم اك ناريخ نبا عم تأدب دق تناكو « ةيعيدبلا تانسحما نم رثكي لضافلا ىرن ذإ : نييمطافلا

 ةيمطافلا راعشألاو تاباتكلا ىف ةميدق اضيأ ىهو « ةيزوتلا نم راثك الا اهيلإ لضافلا فاضأو « انب

 نوب الرسنلان تناوب ليقعلا في رشلا راعشأ نع انثيدح ىف انب رم اموحن ىلع سماخلا نرَقلا ذنم

 ىق هل ضرعنسو ٠ ىنامم نبال نيواودلا نيناوق اباتك امه ةيلاملا اهنوئشو جارخلا نيواود ىف ناباتك

 ميهاربإ نب نائعل ةيرصملا رايدلا .نيواود ىف ةَّيضملا نيناوقلا عمل باتكو « ليلق اع هتمجرت

 . (ه517-148/) ىنويالا نيدلا محن ناطلسلا دهعل رصم نيواود ىف ابتاك ناكو « ىسلبانلا

 ةدمو سربببو زطقو كبيأ دهع ىف كيلاملا مايأ ءاشنإلا ناويد ىلع ناهتل نب ("' مهاربإ اناقلبو

 ءاشنإالا ناويد ى ابتاك داع مث . ليلخ هنبال اريزو لظو « ةرازولا ىلإ هلقن مث نووالق دهع ىف ةليلق

 رهو ءرهاظلا دبع نب نيدلا ىبحم سربيب رهاظلا دهع ىف هكراشي ناكو . 547 ةنس ىفوت نأ ىلإ
 نبال مجرتتسو « ةرم لوأل اهأشنأ ةفيظو ءرسلا بتاك نووالق هلعجو « كيلاملا تاتك مهأ

 ىلا ةباتك ىلع هفلخو . نيدلا !''حتف هنبا ناويدلا ىف هيدي نيب .بتكي ناك نممو « رهاظلا دبع

 وهو « سابع نب ىلع نب "9 عفاش هطْبم اضيأ هيدي نيب بتكو « نووالق نب ليلخ ناطلسلا دهعل

 باتك باوج وك الوه نب ناَملا دمحا ناطلسلا ىلإ ةليوط ةلاسر نووالق ناطلسلا نع بتك ىذلا

 . '*'دالبلا ىلع تاراغلا هرك اسع ىلع مرح هنأو همالسإ هيف ركذي نووالق ىلإ ناقلا هلسرأ دق ناك

 .غاو/ه موجنلاو 1١١/٠١ ىشعألا حبص ناقل نبا ىف رظنا )١(

 . 05/١" تايفولا تاوف ىف هتمجرت جار 220 60/4 ةرهازلا

 ا ىشعألا حبض (4) موجنلاو 07١/١ ةرضاحملا نسح نيدلا حتف ىف رظنا (7؟)

 بهذلا تارذشو 788/1 ىشعألا حبصو "6/4. ةرهازلا



 عه

 ىبح 591 ةنس ىوتملا ليلخ ناطلسلا دهع ذنم قشمدو رصمب ءاشنإللا ناويد ةساير ىف عمليو

 ةرابعب وأ اهنم رسلا ةباتك ىلو نم لوأو . ىرمعلا هللا لضف ةرسأ نم بتاكر يغ نماثلا نرقلا ةياهن

 دقعلا ىح ةفيظولا هذه لغشي لظو « ىرمعلا هللا لضف نب باهولا دبع ناويدلا ةساير ىرتخأ
 778 ةنس ىف ةرسألا نم هدعب اهيلوو قشمد ىلإ نووالق نب رصانلا هلقن ذإ نماثلا نرقلا نم ىناثلا

 0٠م7 ةنس ىفو « دمحأ نيدلا باهش هنبا رسلا ةباتك ىف هكَرْشَي ناكو « ىبحي نيدلا ىبحم "”هوخأ
 ريغت ذإ 778 ةنس ىتح رسلا ةباتك ىلع الظف امهداعأ نأ ثبلي ملو قشمد ىلإ ةليلق ةرتف رصانلا اهلقن

 “ت8 ةنس ىّتح ةفيظولا ىف لظوع نيدلا ءالع "هاخأ هماقم ماقأو نيدلا باهش ىلع رصانلا

 . 785 ةنس ىفوت نأ ىلإ ؟نيدلا ردب هنبا هدعب اهالوتو

 . ةيصخشلا لئاسرلا باتك نيب هل مجرتنسو « سناكم نبا هل ني رصاعملا نيمهملا باتكلا نمو

 ةباتك لوتي ملو « ىشعألا حبص بحاص ىدنشقلقلا مسا ةيجربلا كيلاملا دهع لئاوأ ىف عمليو

 ناويد ةساير ىلوتيو . تاماقملا باّتك نيب هل مجرتنسو هنمز ىف نيواودلاب بتاك عملأ هنكلو رسلا

 . انفلسأ اك رصم نيينامعلا لوخد عم هيف طاشنلا فقوتيو ىماشو ىرصم بتاك ريغ ءاشنولا

 . . هباتك هبنأ نم ةفئاط ضرعنو

 قريصلا نبا

 هدج ناك اًنيب « ايفريص هوبأ ناكو #47 ةنس ةرهاقلاب دلو ناملس نب بجنم نب ىلع وه

 عمج هنأ دبالو . هل ةفرح ةيناويدلا ةباتكلا ذاختا ىلإ ههّجو ىذلا وه هلعلو . هنمز باك نيب ادودعم

 هبحاص هب ىنعو شيجلا ناويدب قحتلاو . اعيرس اهنقتي هلعجام ةيفاقثلا اهتاودأو اهبابسأ نم هل

 ىلالا رد» نب لضفألا همايأل رصم ريزو هل هبنتو . جارخلا ناويد ىف لمعو . جرفم نب دعاص
 ىنسحلا دمحوبأ كللملا ءانس هيلوتم هب بجعأو « ءاشنإللا .ناويد ىلإ هلمتف (همه6١-:4ملا/)

 )١( ةرضاحما ظ 710/9 ةرهازلا موجنلا ١/ 204ىشعألا حبصو ١/91 750/8 -

 ) )7ىزيرقملا ططخو "09 ,مبع4 ,سوبإ مرو ىو 47/7 تايفولا تاوف ىف هتمجرت رظنا
 )*( ةرهازلا موجنلا ١١/٠١7  1راد عبط - ةرهاقلا مسق ) ديعس نبال برغملاو

 ) )4ةرهازلا موجنلا ١7/١40 . يناويد نوناق هيباتك عجارو 587 ص (ةيرصملا بتكلا

 )( عبط ) ةرازولا لان نم ىلإ ةراشإلاو (رصم عبط ) لئاسرلا ءابدألا مجعم هلئاسرو هتمجرتو قفريصلا نبا ف رظنا
 . ( ةرهاقلاب ىسنرفلا ىملعلا دهعملا نسحو ةفلتخم عضاوم :ق رسيم نبال رصم خيراتو بف
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 ىلعتسملا ىمطافلا ةفيلذلا ىفوت اذإ ىتح « تاعيقوتلاو يسارملاو ديلاقتلا ةباتك هيلإ دنسأف « ىديزلا
 ا دئنيح هرمع نم ةسماخلا قوهو ( هها05:-46 )مالا هنبا ىلاهجلا لضفألا ىَلوو 5946© ةنس

 ةفاك سوءر ىلع هلجس أَرقيو .رمآلا ةيالوو ىلعتسملا ةافوب لجسلا بتكي ىذلا وه قريصلا نبا

 ضوف هنأب هيبأ دعب ةفالخلا ىف هرارقتسا دنع رمآلا نع اباتك كلذ ىلإ فيضيو ءارمألاو دانجألا
 دعب فارطألا ةالو ىلإ ايناث اباتك بتكيو . ةيعرلاو ةلودلا نوئش ريبدت هريزو ىلاملا لضفألا ىلإ

 لجسيؤ . هتيالو ديدجتو رمآلا ةفالخب هيف انهم لضفألا ىلإ رومألا ضيوفنو دهعلا وأ لجسلا ةباتك
 مساوم ق ةفيلخلا ةمالسب ةراشبلا ىف ىفريصلا نبا بتك نم ىرخأ ةقئاط هجم ى ىدنشقلقلا

 ديعو رطفلا ديع ىف كلذكو ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةعمجلا بكاوم ىف بتكت تناك ذإ ناضمز

 دهعل ءاشنإلا ناويد ىف لمعي لظ دقو « ةفيلخلا مما 'بتكلا كلت نم ىدنشقلقلا فذحو «رحنلا

 مث « ناويدلا ةساير ىف هكرش اضرلا وبأ هنبا هيف هفلخ اذإ ىتح « ةماسأ نبا خيشلا ةسايرب رمآلا

 . 0417 ةنس قوت ىّتح هيف لمعي لظ هنأ ودبيو . (هه47--874 ) ظفاحلا دهعل هتسايرب درفنا

 خيراتلا لعلو 08٠ ةنس دعب زئافلا ةفيلخا ريزو كيزر نب عئالط مايأل ىفوت هنأ توقاي ركذيو
 ظ . حيحصلا وه هتافول لوالا

 لوقي هيفو « نييمطافلا نمز نييرصملا باتكلا غلبأ َدَعُي لب ًاغيلب ابتاك فريصلا نبا ناكو
 نع اهأشنأ لئاسر هلو . . هيف عزانم ريغ هل كلذ مّلسم مهئاغلبو نيب رصملا ءالضف دحأ» : توقاي

 هلسرت ىلع تعقوو : الئاق هتغالبب برغملا ىف ديعس نبا ديشيو « تادلحم عبرا ىلع ديزت رصم كولم

 فرعنسو «هعزنم عزنيو هلاونم ىلع جسني ىناسيبلا لضافلا [ ىضاقلا] تدجوف « ةدع تادلحم ىف
 ىف ةينايبلا فريصلا نبا ةراهم حضتتو . رصعلا اذه ىف رصم تاتك عربأ لضافلا ىضاقلا نأ ليلق اع

 ةفيلخلا ةافوب رمآلا ناسل ىلع هبتك ىذلا لجسلا وهو « هب ىدنشقلقلا هل ظفتحا باتك لوأ

 نيبيطلا هلا ىلعو لوسرلا ىلع ةالصلاو هللا دمحم هلبتسا دقو 548 ةنس هدعب ةفالخلا هتيالوو ىلعتسملا

 هذه ةمئألا ىعرتسا هللا نإ لوقيو « نييمطافلا ءافلخلا نم هءابا دصقي « نييدهملا ةمئألا نيرهاطلا

 « بلاط ىلأ نب ىلع هييأل هّدَج ىلع ىلصيو « سانلا ةيادهل هافطصا هللا نأ ىلإ كلذب ًاريشم ةمألا

 ملع ضماوغب هّضخو « ةيربلاب ةفأر ةمامإلل هبختناو « ةيلعلا ةلزنملاب همركأ هللا نإ» لوقيو
 هيف نويمطافلا ءىدبي ناك امل دادرت كلذ لكو . « ليضفتلا ةيزمو مظعتلا ةريم هل لعجو « ليزتتلا

 هللا نأو ٠ ةباحصلا ةّلج نم امهريغو رمعو ركب ىبأ ىلع بلاط ىلأ نب ىلع ليضفت نم نوديعيؤ
 :للا ىنعملا وأ نآرقلل قيقحلا ىتعملا فرعي هب « ةمالل فورعملا ىنيدلا“ ملعلا قوف ملعب هصخ
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 نيب لدعلل ىلعتسملا هيبأ رشنب رمآلا ناسل ىلع قريصلا نبا ديشيو . ىداعلا مهفلا ىلع ولعي

 : لوقي مث هيف ةعيجفلاو هب ءزرلا ةحادف روصيو « ةيعرلا

 نم ةفالخلا 5 ىل لعج « هتلقن دنع - هحور هللا سّدق - هللاب ىلعتسملا مامزالا ناك دقو »

 ىف ةفاكلا 0 , لاعلا ىف هفلخأ نأ ىلإ دهعو « هدج نع هيبأ نم هزاح ام ىنعدوأو « هدعب

 نم ىلإ ىضفأو « نونكملا رسلا ىلع مولعلا نم ىنعلطأو « ملاعتملا هجبنم ىلع ناسحإللاو لدعلا
 اب ٠ ةّيضرملا هتريسب مهيف لمعلاو « ةيربلا ىلع فطعلاب ىناصوأو . نوصملا ضماغلاب ةمكحلا

 كلاس -- .ةتيعرتسا امف - ىننإو . لدعلا راثيإ نم هب ىبصخو . لضفلا نم هيلع هللا ٠ ىنلبج

 . «هجات ىل هللا بصع ىذلا فرشلا بجومب لماع « هجاهم

 لب « ظفل ىف وبن الو ةملك ىف ةبارغ ال . ةعوجسملا ةيفاصلا ةغللا هذهب هلك دهعلا وأ لجسلاو

 ةفالخلا نأ رمآلا ناسل ىلع قريصلا نبا ررقي هيفو « ةينايبلا ةعاربلا نم ضيف ىف مالكلا باسنب

 دنعو « ةيصووا دهع نع هفلحي وهف « اهب هيلإ دهع هابأ نأو « هئابا نع ةئثارولاب هيلإ تلقتنا

 . نبالا ىلإ بألا نم ةيصولاب لقتتت اهنأو ىلعل ةفالخلاب ىصوأ لوسرلا نأ ةعيشلا عيمجو نييمطافلا
 ىلع ةمكحلا نمو نونكملا رسلا ىلع مولعلا نم هعلطأ هللا نإ رمآلا ناسل ىلع قريصلا نبا لوقيو

 ىنط"ب ملعب سانلا نم نوزيمتي ةمثألا نأ ىف نييمطافلا ةديقع ىلإ كلذب ًاريشم « نوصملا ضماغلا
 هقئاقحو نيدلا رومأ لمشي ال ماع مهدنع وهو « ليج ىلإ ليج نم ًالقنتم مامإ دعب مامإ هثراوتي

 سانلا ىلع مهل ضرفي ام وهو « ةمايقلا موي ىتح ملاعلا ثداوح لمشيل عسّني ًاضيأ لب ٠ بسحف
 . طرش وأ ديق نودب ةعاط . دودح اهدحت ال ةبجاو ةعاط

 رمآلا ةباطخ فصو ىف اهبتكي ىشعألا حبص نم نماثلا هزل قا قريصلا لا يفك لاوكو

 هارن الو . لينلا ءافو ىفو ىحضألا وأ رْحْلا ديعو رطفلا ديع ىفو نافيرريك عّمج ى هتالصو

 ةديقعلا ىف ًايلاغ نكي مل هنأ ودبيو « ةيليعامسإلا ةيمطافلا ةديقعلل ةفلاسلا تاراشالا لثم ىلإ دوعي
 لئاسرلا بتكي ًةغيلب ًابتاك نكي لو ..هولغ هلئاسرو هبتك نم هنود امم فذح ىدنشقلقلا لعل وأ
 برغملا ىف ديعس نبا اهيلإ راشأ دقو « ةفيرط ةيبدأ لئاسر بتكي اضيأ ناك لب ٠ بسحف ةيناويدلا
 ردب نب لضفألا ريزولل اهفَّصص دق ناك هنأ ودبيو « فارظ راغص ةروهشم فيناصت هل ٠ : لاق نيح
 ىلا ةيناويدلا هلئاسر ىف اهلجس ةفلتخم تاداشإ هيف هلو . هيلع ةغباسلا ىدايألا بحاص ىلاملا

 . ىنقلخ <: قلع 1



 0م

 () حملا حملا باتك هفيناصت نم ديعس نبا ركذ دقو « اراركتو ارارم اهدّدرو اهبلإ انرشأ

 : هلوق هيف هرثن نم دروأو

 - حارلا تدقف اذإ -ةلآلا هذهو ء ساطلاو ساكلا لاعإ . ساطغلا ىف ةداعلا ترجو

 . « احيسم ْنكف رزاع تناك اذإو . احرق ىل ابلق اهئايحإب وادف ؛ حاورألا تمدع ماسجأ ةلزنمب

 نم رشع ىداحلا ىف نوملسملاو ىراصنلا هتليلب لفتحي ناكر صمب طبقلا دايعأ نم ديع ساطغلاو

 هيئطاش ىلعو لينلاب قراوزلا ىف ىهالملا نم هيف نورثكي اوناكو « ةدورب ءاتشلا رهشأ دشأ ةبوط رهش

 نبا نأ حضاوو . تاينغملاو نينغملا ىلإ عاهسالا عم سيناوفلاو لعاشملا داقيإ نم نورثكي اوناك ايك

 ساكلا نم اهتيعوأ ىف رمخلا برشو وهللا نم ديعلا اذه ىف ذختي ناك ام ىلإ ريشي قريصلا

 هناكو . حاورأ نودب اماسجأ تناك حارلا وأ رمخلاب الم مل نإ ةيعوألا هذه نإ لوقيو « ساطلاو .

 هناند ىف ثبي نأ هنم بلطي « احيرج ىل ابلق اهئايحإب واد : هل لوقيف ٠ قيدص نم ارمخ بلطي
 هايحأ ىذلا رزاع مساب فورعملا تيملا لثم تحبصأ 5 لوقيو . حارلا اهمادقفب اهتمدع ىتلا ةايحلا

 اهفنص ىتلا ةيبدألا ىريصلا نبا لئاسر نم ديعس نبا ركذيو . ديدج نم اهئعباو اهيحأف ٠ حيسملا
 7 تل اندم نم لقنيو « حئارقلا حئانم » ناونعب ةلاسر ىلا لا لضفألل

 ةالصلاو « هديحوتو هتييوبرب رارقإلاو « هديمحت نم راثكالا ىلاعت هللا ىلإ هب بّرقبام ىلوأو

 هلا ىلعو 0 "”هديدحت ىلإ ليبس الامب فرشلا نم هصخو : هدييأتب هدضَع ىذلا دمحم هيبن ىلع

 مهتمعن ركشب تقو لك كولم ىلإ لسوتلا مث « هديدعت نع تسارلا رحاب لضفلا نم نيحونمملا

 ى تراس ىلا مهبقانم ركذو « دابعلا نع اهب اوزاتما ىلا مهصئاصخ رهشو ٠ مهم ةلصاومو

 ىلع داهعالاو « هقوس مهتاماقم فيرشب 2؟7تقفن امف داهتجالاو ءدالبلا ىف 9 ت تبَقَتو راطقألا

 نم صوصخملاو ءرصعلا اذه ناطلس نأ فالخالو « هقوّسبو ةغالبلا ىف « هقوُمْس رهظام

 « مالسإلا فيس شويجلا ريمأ لضفألا لجألا ديسلا انكلام ء رصحلا تحت لدي الامب لئاضفلا

 هتمدقت ةمّت نم لاق هنأ رك ذبو : لضفألا ىلع بانطالا ىف ذخأو : ديعس نبا لوقي « مامرالا رصان

 : ةلاسرلا كلتل

 . جار : قفن (4) . حلملا حلم : ( ةرهاقلا مست ) برغملا ف )١(

 هعافترا : هقوسبو هقومس (©) هديدجت : برغملا ف (1؟)

 . تعاشو ثبهذ : تبقن ()
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 ١ ضماغ ىنعم طابنتسا هنكمأو « هترطف تّحصو « هتركف ْتْفَص نم لك ىلع بجيف ؛
 ملعو « فينصت نم ©هعضي امف ةليضفلا عضوم فرعو « ضماولا اهقربَي نساحما ىلع لدتساو
 مدخي امف ٠ ِهييَوَر اياطم لمْعُيو « هتوف نماك رهظُي نأ « فيرش فقوم لك ىلإ هب ةليسولا عقوم
 . « هعومجمو هفلؤم بجعيو « هعومسمو هدروم برطُي امم « هب ىلاعلا ") هسلحب

 عم لب ١ ظفل ىف ةبارغ ىأ نود « اديعب اناسحإ ةباتكلا نسحي ناك ىريصلا نبا نأ حضاوو
 ايارش ء قدغ عوبنب نم ضيفي هناكو « ةزازكالو هيف ظلغال فيفخ هعجسف .رسيلاو ةلوهسلا
 ىأ « دالبلا ىف تبقن » اهنإ بقانملا نع هلوق لثم ةين ةينرقلا ظافلألاب انايحأ هيشوي ناكو . سفنلا عتمب

 ظافلألل هسابتقاو . ( صيحم نم له دالبلا ىف اوبقنف ) : ىلاعت هلوق نم اذخأ ترشتناو تضم

 ةراعتسالا ةصاخو ةيعيدبلا تانسحم اب هعجس ىشويام اريثكو . هلئاسر ىف حضاو ةينآرقلا تايآلاو

 هركش ىف غلابي » : وحنلا اذه ىلع فيسلا ىف هل ارْدُل ديعس نبا دروأو . قابطلاو سانجلاو هيبشتلاو

 ناتيروت حرجملاو ةيكزتلا تملك ىفو . « حرحملا ةداهش هتيكرت يف لبقتو ؛ حرجو 97 دصقأ اذإ
 بيرقلا ىنعملا وهو « مُهَّدَع ىأ دوهشلا ىكز مهلوق نم ليدعتلا . ناينعم ةيكرتلف ناتحضاو
 حرج ا ةملكل كلذكو « دارملا وهو ءارطالا وهو . ديعب ىناثلا ىتعملاو . ةداهشلا ةملك ليلدب ةملكلل

 فيسلاب حّرحملا وهو ديعب ناث ىنعمو . هتداهش لبقتال ىذلا وهو ةداهشلا ةملك ليلدب بيرق ىعم
 رهظتسي ناك قريصلا نبا نأ ىلع لديام نيتيروتلا نيتاه ىف لعلو . دارملا اضيأ وهو « برحلا ىف
 اوناك ليقعلا في رشلا مهتمدقم قو سماخلا نرقلا ءارعش نأ ان مو انايحأ هرتن ف ةيروتلا

 أطخ نيبتي كلذبو . ىفريصلا نبا دنع نآلا ىرن امك باتكلا كلذ ىف مهعبتو . اريثك اهنومدختسي
 ءارعشلا لزنأو باعصلا ةيروتلا نم للذ ىذلا وه لضافلا ىضاقلا نأ معز نيح ىومحلا ةجح نبا

 ىضاقلا ىدتها مهيدهبو ؛ اهءاّمكو هلبق نم ةيمطافلا ةلودلا ءارعش املّرن دقف (؛) اهباحرو اهتاحاسب

 . ىمر مهسوق نعو 2 لضافلا
 نم ىلإ ةراشإلا باتكو « لئاسرلا ناويد نوناق : امه نازجوم ناعوبطم ناباتك فريصلا نبالو

 هوفظومو هسيئر هب ىلحتي نأ ىغبنيام نايبو لئاسرلا ناويد ماظن ىف لوألا باتككلاو . ةرازولا لان
 ىفاثلا باتكلاو . سيفن باتك وهو هلئاسر ضعب نم تافطتقم هبو « ةزيمم تافصو تافاقث نم

 باصأ : مهسلا دصقأو ءدسفأ : برغملا ىف ل (05 . هفتصي : برغملا قف )١(

 +7 ص (قالوب ةعبط ) ىومحلل بدألا ةنازخ (4) . هلحم :.برغملا ف (7)
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 نبال توقاي دشنأو . ةيخيراتلا ةيمهألا غلاب هلاجإ عم وهو « ةيمطافلا ةلودلا ءارزول لاجإ ىف خرؤي

 . ةيرعشلا هتكلم نم بصخأ تناك ةيرثنلا هتكلم نأ ىلع لدت ىهو ع راعشا ضعب قريصلا

 لضافلا 27 ىضاقلا

 ناك ذإ ةبسشن ىابسلا ( !دلوف نكلقسعلا « الصأ ىمخللا نسح نب ىلع نب ميحرلا دبع وه

 ةنس دلو هنأ هل اومجرت نم ضعب ركذيو . اهيلإ بسُنف نييمطافلل نيطسلفب ناسُيَي ءاضق ىلوتي هوبأ

 هوبأ ىتعي نأ ايعيبط ناكو . ليلق دعب ىزنس ايك . خيراتلا اذه لبق دلو هنأ نظلا ربكأو هو

 نم اريثك ظفحو هظفحو « ميركلا نآرقلا ظيفحتل ةسردم وأ باّتك ىلإ هلاسرإب أادبو « هتيبرتب
 ءاشنإلا ناويد ىلإ هب لسري نأ ىأرف . بدألا ىلإ هنبا ليمب ًسحأ بألا نأ ودبيو . راعشألا

 نيواودلا باك نم حبصي نأ : هيبأ ةبغرب نبالا حرفو « ةباتكلا ىلع هيف بردتيل ةرهاقلاب

 لوقيو ( ه5 4 - 074 ) ظفاحلا ىمطافلا ةفيلخلا دهعل نييمطافلا ةرضاح ىلإ رفاسف « ةيمطافلا

 لقألا ىلع كلذ نم ىلعأ تناك هنس نا انظ نظنو « هرمع نم ةرشع ةسماخلا-ى ناك هنإ ةاورلا

 هنأ ةصاخو اليلق هدوع دتشا دقو . ةرهاقلا ىلإ ناسيب نم رجاهي نأ هل ىنستي ىّبح رثكأ وأ نيتتس

 لالاخلا نب قفوملا هسأري ناك ءاشنإلا ناويدب ملأ نيح هنإ ةاورلا لوقيو . ةينبلا فيعض بدحأ نا
 « ءارعشلا نيب هل انمجرت ىذلا سوداق نبا هتساير ىف هكرشي ناكو « نيعدبملا رصم باتك دحأ

 . ةيمطافلا ةلودلا ةيامن ىبح لالخلا نب قفوملا اهب درفناف سوداق نبا قوت ىتح ةسايرلا اهل تلظو
 ىف هلأس هنإ لضافلا ىضاقلا لوقيو « لالخلا نب قفوملا ةصاخو « ناريبكلا نابتاكلا هب ىبَعو

 ىنأ ىوس ءىش ىدنع سيل هباجأف ؟ تالآلا نم ةباتكلا نفل تددعأ ىذلاام : هل ءاقل لوأ

 هيلإ ددرتي ثكف هتمزالمب هرمأ مث غالب اذه ىف . هل لاقف ء ةسابملا باتكو مبركلا نآرقلا ظفحأ
 م َ 1 3 0 . 5 5 َ "0 ٠»

 نبا لزن مو « هرخخأ ىلإ هلوا نم هلحف « ةسايلا ناويد رعش لحن قفوملا هرماو « هيدي نيب بردتيو

 ربع هرعشو هلئاسرو لضافلا ىضاقلا ةمجرت ىف رظنا )١(
 ةيعفاشلا تاقبطو ١68/7 ناكلخ نباو 787/4 ىيهذلا

 8717/١ ىطويسلل ةرضاحمللا نسحو 1١7/97 ىكبسلل

 - هل رمشنو َ نيتضورلا باتك ةصاخو هنمز ف ةيحراتلا بتكلا

 رهاظلا دبع نب نيدلا ىبحم تاراتخمو هناويد ىودب دما

 هيف هلو . ميحرلا دبع لسرت نم ميظنلا ردلا مساب هرثن نم

 66/١ (رصم ءارعش مسق) ىفايصألا داععلل ةديرخلاو

 عجارو ( سرهفلا رظنا ) ىشعألا حبصو ه1/8-1 برألا

 رظناو 3 جذامنو ةسارد : لضافلا ىضافملا 0 ناونعب باتك

 . "958 ص « ىبرعلا رثتلا ق هيهاذمو نفلا » انباتيك
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 ناويد ىف هسفنل اهديري ىتلا ةناكملا نأ ٌسحأ هنأ ودبيو . ةباتكلا نف نقتأ ىتح هبردي لالخلا

 ىمتاق ديدح نبأ ىلإ لحرف « هيف هيسفانم ةرثكل اًميرس اهقيقحت بعصلا نم ةرهاقلاب ءاشنإلا
 ' دهعو ديدح نبا هب بّحرو « ةرهشلا نم ديريام هسفنل ققحي هلعل اهيف رمألا ىلوتمو ةيردنكسإلا
 ىمطافلا ناويدلا قظوم راظنأ ىعرتست هبتك تناكو . تاونس ىنامت هدنع لظو هنع ةباتكلاب هيلإ
 ةرازولا دلقت نيح كيزر نب لداعلا رظن تتفل اهنإ ةاورلا لوقيو . هنايب نسحو اهبف هتحاصفل
 « هنيواود ىف لمعيل هبلط ىف ديدح نبا ىلإ لسرأف 085 ةنس نييمطافلا ءافلخلا رخآ دضاعلل

 نم لقتنا هنأ ودبيو .ريزولا نيبو هنيب ةلصلا تقثوتو شيجلا ناويدل اسيئر هفظوو « هيلإ هلسرأو

 (ه5717- ههه) دضاعلا ةفالخ نع ركبم تقو ىف ةرهاقلاب ةفالخلا نيواود ىلإ ديدح نبا ناويد
 هدلول ةفيلخ نم دهعلا ةيالوب هئاشنإ نم ًادهع 7/84 ص ىشعألا حبص نم عساتلا ءزجلا ىف ىرن ذإ
 ىذلا رفاظلا نيزئافلا هيبأ دعب ةفالخلا ىلوت ىمطاف ةفيلخ رخآو « ةفيلخلا مسا ركذي ملو ةفالخلاب
 دهعلا اذه نا حضاوو . مهئافلخ رخا دضاعلا همع هدعب اهلوو 008 ةنس ىلإ 05498 ةنس نم اهدلقت

 دق نوكي نأ دبال لب زئافلا دهع ىف لقألا ىلع ةرهاقلا نيواود ىف لمع لضافلا ىضاقلا نأ دكؤب
 دقو . دهعلا اذه هنع بتكي نأ نكمي ىّتح (048 - ه4) رفاظلا هيبأ دهع ىف هلبق اهيف لمع

 رواش ثبلي.الو . هيدي نيب بتكي ناكف هسفنل ءاشنإلا ناويد سيئر لالخلا نبا قفوملا هصلختسا

 ماغرضو رواش نيب فينع فالخ بشنيو . 0804 ةنس ةرازولا ديلاقم ىلع ىلوتسيو لداعلا لتقي نأ

 نيدلا رونب دضاعلا ةفيلخلاو رواش دجنتسيو . مسقلا اذه نم لوألا لصفلا ىف انب رمام وحن ىلع

 هيخأ نباو هوكريش نيدلا دسأ اهدوقي ركاسعب هعم لسريو رواش هيلع مّدَقَيو ء بلح بحاص
 رواش نيعتسيو رومألا روطتتو . هترصن ىلا ديلا ضعي ام ناعرسو .هنارصنيو « نيدلا حالص
 ةرملا نيدلا حالص هيخأ نباو هوكريش هيلإ لسريف نيدلا رون دضاعلا خرصتسيو « ارارم نييبيلصلاب

 ةرازولا هوكريش نيدلا دسأ دلقتيو « لتقيو هب كنتَفْيَف هدشر ىلإ بوثي ال « رواش » نكلو ةرملا ولت
 . دضاعلا ةفيلخلل ةيرصملا

 نيب دضاعلا نع تاروشنملاو ديلاقتلاو تالجسلا بتكي لضافلا ىضاقلا ناك ءانثألا هذه ىفو
 ىضاقلا حبصأف ءرضأ ىتح ادج فعضي قفوملا رصب زخأ دق ناكو +: لذلاللا ني .قفوملا دن

 ال4 ص ىيشعألا حبص نم عساتلا ءزجلا ىفو دضاعلا مساب تابتاكملا ف فرصتملا وه لضافلا
 هنأ نظلا ريكأو « ةفيلخلا مسا ركذي ملو « ةفالخلاب هدلول ةفيلخ نم دهعلا ةيالوب هئاشنإ نم دهع

 ةاضقلا ىلإ دضاعلا نع هب بتك امث رشاعلا ءزجلا ىف هئاشنإ نم تالجسلاو دوهعلا رثكتو . دضاعلا
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 ىف ةرازولا هوكريش نيدلا دسأ ىلوتب دضاعلا نع هبتك ىذلا دهعلا كلذ نمو . مهلاعأ دلقتب ةالولاو

 ةنسلا سفن ىف دضاعلا نع هبتك ىذلا دهعلا اضيأو « هيلإ ءىش لك ضيوفتو 014 ةنس عبير رهش
 ىضاقلا ناكو . هدعب ةرازولا نيدلا حالص هيخا نبا ىلوتب ةرخآلا ىداج ىف نيدلا دسأ ىفوت نيح

 نبا لوقي اك نكقلا ةياغ هنم نكمتو نيدلا حالص هب سنأو « همعبو هب ةلصلا ّن و دق لضافلا

 « هتروشم دعب الإ ائيش مربي الق ء اريزو هذختا لب « ءاشنإلا نا وبدل هتسايرب هل فتكي ملف . ناكلخ

 ةفد ةرادإلل هعم هاقبأ نييبيلصلل هتاوزغ ءانثا ىف رصمب هترسأ دارفأ نم ادحأ هنع بانأ اذإ ناكو

 نيطح ى مهل هتلزانم ذنم ةصاخو « نييبيلصلا عم هعقاوم ىف هعم هبحصي ناك ام اريثكو « ةسايسلا

 ظ . سْدقلا حتفو

 ءافلخلا ىلإ هنع بتكي هكح لاوط نيدلا حالصل نيبملا ناسللا لضافلا ىضاقلا ناكو

 نم لك ىلإ هتاعيقوتو هنتالجسو هدوهع هنع اغلبمو هنمز كنا ها الجسم ةاللولاو ةارللاو قيسياعلا

او ديعصلا ىصاقأو ةبونا ىلإو تارفلا ىلإ ةيردنكسإلا نم هكح ةيار مهلمشت
 غلبو . نيبو زاجح

 امتإ « مكفويسب دالبلا تكلم ىنأ اونظتال؛ هباحصأل لوقي ناك نأ هل نيدلا حالص ريدقت نم

 لالج(الاو بحلاب ضيفت « هيلإ اهب هّجو ةريثك بتك لضافللو . لضافلا ىضاقلا ملقب اهتكلم

 هنبا رصم ىلع هدعب ىلوو . ارم ءاكب هاكبو ,« ه89 ةنس قشمدب هتافو ارضاح ناكو « زازعرالاو

 قوتو ءرمألا ذافنو ةعفرلاو هيبأ دنع هل تناك ىلا ةناكملا سفن ىف هدنع لظو « هرزاف زيزعلا

 همع لضفألا مدق ىّبح « هنوعو هل هئالو ىلع لظف ايبص ناكو روصنملا هنبا هفلخو ه4 ةنس زيزعلا

 روصنملا نم اهذخأ ةينب رصم ىلإ مداق نأ نيدلا حالص وخأ لداعلا ناطلسلا ثبلي ملو . ماشلا نم

 « ىدرب ىرغت نبا لوقي اك ةشحو لضافلا ىضاقلا نيبو هنيب تناكو ه4" ةنس ىف لضفألا همعو

 نم الخاد لداعلا ناك انيبف هتوعد هللا باجتساو - نولوقي اف - توملاب هسفن ىلع لضافلا اعدف

 . ةليوز باب نم ةجراخ لضافلا ةزانج تناك رصنلا باب

 دعو « ةباتكلا ى هترهش تودو « ابتاك ناك ايك ؛ عوبطم رعش ناويد هلو ارعاش لضافلا ناكو

 : ةديرخلا باتك ىف ىناهبصألا داعلا لوقي هيفو « نويماشلاو نوي رصملا اهيف هعبت ةسردم سيئر اهيف

 « ةزجعملا ةبيدبلاو « ةداّقنلا ةريصبلاو « ةداّقولا ةحيرقلاو . ناسللاو ةهللا ع ناسلاو ملقلا برو

 ىرج وأ « هرابغب قلعتل هنامز ىف شاع ول نمب لئاوألا ىف عمسام ىذلا لضفلاو « ةزرطملا ةعيدبلاو

 عرتحي ٠ عئانصلا اهب تخسرو « عئارشلا تخسن ىلا ةيدمحم ا ةعيرشلاك وهف « هرامضم ىف

 ىضاقلا ىلإ ٠ : ىريونلا لوقيو . «راهزألا عدبيو « راونألا علطيو ٠ راكبألا عرفي و ٠ راكفألا
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 ووذ تَيِوَر هملع رحب نمو « تفرتعاو نايبلا ءانبأ تَرَقأ هلضفبو . تفقوو ءاشنإلا ةعانص تبتنا

 وهف « اهاون هب ترقتسا هيدي نيبو « اهاصع :ةغالبلا تقلأ هلضف مامأو . تفرتغاو لئاضفلا
 ملع عفارو « هرصم ريغو هرصم ىف لضفلا ةيولأ رشانو « هرصعو هنامز ىف برغلاو قرشلا بتاك
 ظ . « ةلاطإ ريغب لضافلاو « ةلاحمال نايبلا

 هيف ادنسم نييمطافلا ءافاخلا رخا دضاعلا ناسلب هبتك ىذلا دهعلا وأ لجسلا نم ةعطق ىلي امفو

 نم دضاعلل هوكريش نيدلا دسأ همعو وه همدقام رّوص نأ دعب لوقي « نيدلا حالص ىلإ ةرازولا
 0 : ةفيلخلا ناسلب اثدحتم نوع

 رخفلا ميدق نم نا دنسملا اذهو . ثيدحلا اذه ىف دانسإلا اذه كل نكي مل ولو»

  قئالخو « '"' ةميسو « ةميشو ؛ (') يبس « ةّيِجّسو « ةزيزع « ةزيرغ كّنغأل ٠ ثيدحو

 رثامو « 27 نسا ريغ اهؤام . نساحتو «زئاح اهلثم زحي مل "  زئاحنو . قئالخلا بحتام اهيف

 . ' اهراطق مجسني ناسل ةعاربو « رخآلا اهب زثأتسيل لوألا اهنع لفغ « رخافمو « رثاع ريغ ّدَج

 ىعاسو :٠ حضوتت اهراونأ دهاوش كيلع 20 لالج لالخو ء اهران مرطضت نان ةعاجشو
 عفرأو « اضبقو اطسب نينمؤملا ريمأ كيلإ ضْوَف دققف كدي طسْباو .. حّتفتت اهرون 7 مناك كيدل
 لا تاجرد ىلع تبئاو ءاضفخو اعفر كل حابأ دقف كرظان

 هل كلهأ |مف 01 0 كرمأب قلطأ دقف حافل تامزعلا © ىّبح دقعاو . اضحّدو

 ْفَقَتو « فيرصتلاو فْرَّصلا كيلإف ةكلمملا رومأ فّرَصو . اضرَقو ةسايسلا ن نم ةلفان كب ىّدأ دقف
 . «فيقثتلاو بيذهتلا ةنامأ كيلعف مايألا 29 دوأ

 صئاصخ نأ ىلع لدأل 054 ةنس لضافلا هبتك دهع وأ لجس نم ةعطقلا هذه ترتخا امنإو

 هنأك ثيدحلاو دانسإلا ركذب ةعطقلا لهتسا دقو « ةركبم هل تأيبتو توتسا دق تناك ىرثنلا هنف

 نع ثيدح نم دهعلا ىف قبس ام ديري امنإو ىوبنلا ثيدحلا ديريال وهف « ةيروت ثدحي نأ ديرب
 نم ال هيف ادانسإ نيدلا حالصل لعجو . ىمطافلا ةفيلخلل اهذب ىتلا هدوهجو نيدلا حالص مع

 رخف ميدق لعجف « ىوبنلا ثيدحلاب ةلصتملا هتايروت ىف ىضمو . ةدعاسملاو ةدناسملا نم امإو دنسلا

 ظ . ماظع : لالج (5) ٠ ةمئاد : ةيناثلا ةيجسو .٠ ةقيلخ : ةيجس )١(

 .رهزلاو رونلا ءاطغ ىهو ةميمك عمج : ماك (107) ا ل

 سلاخلا هريدي بوثلا ىهو « ةوبح عمج : ىبح (4) ةعيطا رع ممح ماخ 6و
 هيلع دانتسالل هرهظو هبقام لوح . معطلا ريغتم : نسا (4)

 . جاجوعا : دوأ )١١( . اهرطمو اهرطق : اهراطق (ه)
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 حيحصلا عماجلا اهنمو ةفورعم ةيوبنلا دناسملا بتكو « اعماج ادنسم هثيدحو نيدلا حالص

 نيب حضاو قابطلاو ديدج ىنعمب ثيدحو قباسلا مالكلا ىأ ثيدحلا نيب سناج دقو « ىراخبلل

 عيمجي افلك ناكو صقانلا سانجلا ىلع اهماقأ ةريصق تاعجس ىلاوتتو . ثيدحو ميدق ىتملك

 ةملك قف ةحضاو ةيروتلاو سانلا ىنعمب قئالخلاو عابط ىنعم قئالخ نيب سناحجيو .هروص

 وأ َدَجلاو نسا ريغ نساحما ًءاه «ريواصتلا ضعب اهلخادتو ةصقان تاسانج ىلاوتتو . قئالخلا

 ةعجس اهيلت رخافم ةملك ىه ةعجسب ىايف هعجس ىف عادبالاو بارغإلا لواحيو . رثاع ريغ ظحلا

 ىف اههلخادت نيتعجسب ىتأيف « هعادبإو هبارغإ ىف لغويو .رخآلاو لوألا نيب قابط اهلخادي ةليوط

 . « اهران مرطضي نانج ةعاجشو « اهراطق مجسني « ناسل ةعاربو » : لوقي ذإ ناتعجس امهردص

 ماكو « حضوتت لاصخلا وأ لالخلا راونأ دهاوشف نيتيلاتلا نيتعجسلا ىف عرابلا ريوصتلا ىلإ دمعيو
 فلكت وأ عنصت دقو ةيلاتلا سمخلا تاعجسلا ىف قابطلا ىلإ عزفيو . حتفتت اهرهزو ىعاسملا روت

 دقف « لوبقم عنصت هنكلو « اضفخو اعفر : نييوحنلا نيحلطصملا هركذب قابطلل همادختسا ىف

 ظ ] ؤ . ةبوذعو ةفخ ىف امهرهظتسا

 ةباتك ىهو « ةيناويدلا هتباتك ىف لضافلا ىضاقلا صئاصخ حوضوب روصيام انمدق امف لعلو

 نب قفوملاو فريصلا نبا لاثمأ نم اهباتك لئاسر ىف هناسل لقصو اهنيواود ىف أشن ىتلارصم حور اهيف

 . ريبعتلا ءافصو قنورلا عم ةلوهسو قالطنا اهيف لب « ديعب فلكتالو لقث اهيف سيل ةباتك « لالخلا

 اهنسحن ةئيضم تارابع ةيغالبلا هتاعاربل تضرع وأ لضافلا ىضاقلل تمجرت ىتلا بتكلا ىف ددرتتو

 :: :ةيرسأو نيدلا حالص نع هلوقك ىنايبلا

 ولو « لاطبألا سفنأ ةفآ مكفويس نأ اهك « لاومألا سفنأ ٌةفآ مكيديأ - بويأ ىباي - متنأ »

 هراقأو هسومش متينفأو « 7 مراوص همايأ ضي َمدّلقو ؛ "7 مهادأ هيلايل متيطتمال رهدلا متكلم

 مكيديأ ىف دوحلاو « آم ىهف لاومألا ىلع الإ سارعأ مكتاقوأو ٠ مهاردو ريناند تابهلا ىف

 . « ماخلا كلذ شقن ىف © متاح سنو « متاخ

 « تاقابطلاو تاسانحلا نم اهم حام عم « ةعئارلا تاهيبشتلاو تاراعتسالاب ؛ىلتمت ةعطقلاو

 هلوق عيدبلا جيسنلا اذه نمو . ةدئفالاو ةنسلالا ذلت ىِبلا ةعصانلا تارابعلا نم هيف تغيصام عمو

 ] : بكوك اهممس « ةقهاش ةعلق ةفص ىف ةلاسر نم

 روهشملا برعلا داوج- : متاح (*) برحلل ةدعم ادوس الويخ ديري : مهدأ عمج مهادأ )١(

 . فيسلا وهو مراص عمج : مراوص (1؟)
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 اذإ ةلمناو « ةماع ةماهغلا امل ةماهو . باحس ىف مج و » بامع ْق بامقع ةعلقلا هذه: + ل هل

 . «ةمالق اهل لالخلا ناك ليصألا ابضخ

 - تاريوصتو تابيبشت ىف رمتسا دقو « اهرسكب باّقعو نيعلا مضب باققع نيب حضاو سانجلاو
 : لالهلا ىف زتعملا نبا لوق نم هذخأ « ةمالق اه لالهلا ناك» : هلوق نإ : هداقن لاقو « ةعيدب

 لعل 3 0 دق ةمالقلا لثم انحضفب داك لاله ُض حالو

 ىف لعلو . ليصألا اهبضَن اذإ ةلمنألا هركذب ةعيدب ةفاضإ ةمالقلا ىلإ فاضأ ىضاقلا نأ ريغ
 نآآلا ىرنام وحن ىلع هتاباتك ىف ريثك كلذو « هتاغايص ىف ريظنلا ةاعارم ىلع هتردق ىلإ ريشيام كلذ
 ىلإ اهب بتك ىّتلا « هتلاسر هلئاسر عورأ نمو . باضخلاو ةلمألا اهعم ركذ ةمالقلا ركذ نيح

 تيبل ميظعلا هحتفو نيطح ىف بيلصلا ةلمح ىلع نيدلا حالص راصتناب اهيف هرشبي رصانلا ةفيلخلا
 . سدقملا

 3 عضوملا اذه ريغ ى اليلق اهدنع فقنسو « ةيصخشلا لئاسرلا نم ريثك لضاملا ىضاقللو

 نيبو هنيب ةريثك تالسارم لمحت ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحملا لوصفلا صوصف ةلوطخم نأ اانب رمو

 تاظحالم اهب نأ عضوملا اذه ريغ ىف انركذو هل اًيحور انبا هذختي ناكو « كلملا ءانس نبا
 . ةريثك ةيدقن تاعجارمو

 ظ رهاظلا دبع نب 2”نيدلا ىيح
 ظفحب أدبو 77١ ةنس دلو « بدأو هقفو ملع تيب نم ىرصملا رهاظلا دبع نب هللا دبع وه

 ءريسلاو خيراتلا باحصأو نيئدحملاو ءاهقفلا تاقلح ىلإ فلتخا مث هتادل لثم ميركلا نارقلا
 - قحتلاف ع ةيذأ ةردلق هلل نشا ءرعشلا هناسل ىلع ىرجو بدألا لإ ديدش رع نّْيَخأو

 رهاظلا دهع ىف قلأتي همجن ىرنو كيلاملا دهع هلظأ نأ ثبلي لو « نييبويألا دهعل نيواودلاب

 ةبقع عمج اهرسكبو حراج رئاط نيعلا مضب باقع )١(
 . لابخلا ىف بعصلا قرملا ىهو

 هلئاسرو هتمجرتو رهاظلا دبع نب نيدلا ىبجحم قفرظنا )7١(
 ممع/9 ريثك نبا خيراتو 48١/١ تايفولا تاوف

 نسحو 78/8 ةرهازلا موجنلاو 45١/08 بهذلا تارششو
 ءزحلا : برألا ةياهنو 557/7 47١/١ ىطويسللا ةرضاحملا

 سرهفلا رظنا ) ىشعألا حبصو ةفلتخم عضاوم ىف نماثلا

 متبل ملكك. ”هكرالو ١85/١ ١/5/١ ةصاخو

 هباتك عجارو اموراو4و ط55 ءلك# اال

 نووالق روصنملا كلملا ةريس ىف روصعلاو مايألا في رشت

 . ( ةفاقثلا ةرازو رشن)
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 ى ةفيظولا هذه هل لظتو « ءاشنالا ناويدل اسيئر مث « تمّدلا باتكل اسيئر حبصي ذإ « سربيب

 ردصت تناك هنعو . 547 ةنس هبر ءادن ىبلي ىتح ليلخ فرشألا هنباو نووالق ناطلسلا دهع

 تاحلطصم عضي هلعج ام « اماع نيعبرأ وحن تاعيقوتلاو تاروشنملاو ديلاقتلاف تالجسلاو دوهعلا

 ىلإ فرو « ةينايب ةراهم هرارغ ىلع نيدلا حتف هنبا ناكو « كيلاملا نمز ةيقبو هنمزل ءاشنإلا ناويذ

 قبسو « ذئنيح ةلودلا ىف ةفيظو ربكأ ىهو . ليلخ فرشألا هنباو نووالق دهعل رسلا بتاك ةفيظو

 . اًديدش انزح هيلع نزحف ماعب هبر ناوضر ىلإ هابأ

 ةيابن ىف ىريونلا لوق كلذ نم « ةعئار تاداشإ هورصاعم هتغالبو نيدلا ىبحمب .داشأ دقو

 ىدذلاو « لودلا نايعأ رباكأو ءرصملا ءالضفو ءرصعلا باتك لجأ نيدلا ىهب ناك»و : برالا

 رثنلا نمو « انسحو ةعانص قارام قئافلا مظنلا نم هل « لوألا ىلع هرصع ءانبأ هدوجوب رخففا

 مهرتافدو ءالضفلا ىديأب هلئاسرو « ةروهشم ةنودم هدئاصتقف « ىنعمو ةغالب قافام قتئارلا

 قيرط لهشأ ةغالبلا ىف هقيرطو « ةجح مهيلعو ةعانصلا هذه لهأل نوكي داك همالكو « ةروطسم

 رئانلا مظانلا بتاكلا » : هنع تاوفلا هباتك ىف ركاش نبا لوقيو « ةّجح حضوأ ةحاصفلا ىفو

 لضافلا ىضاقلا لئاسر ىضعب عمجو . « هئاشنإ ىف ةيلضافلا ةقيرطلا كلس نمو لسرتلا لهأ خيش

 . « محرلا دبع لسرت نم مظنلا ردلا » : هامس باتك ىف

 تائسحم ا نم ديريام اهنمضيل ةيناثلا ةعجسلا ليطيام اريثكو ؛ عجسلا هتاباتك ىف مدختسي ناكو

 نمو ةينارقلا تاسابتقالا نم ديريام كلذكو « قابطلاو سانحلاو ريواصتلا اهتمدقم ىفو « ةيعيدبلا

 نووالقو سربيي رهاظلا قفاري ناكو . ملكلا ةبوذعو ظافلألا نسح عم « اهرثنو راعشألا ضعب ّلَح

 ىف ءارزوللو ناطلسلا باحصأ نم هريغو نما كلمل اهفصوب لسريو « مهاوزغ ىف ليلخ فرشألاو

 راتتلا عم سربيب بورح هل فصي « انح نب نيدلا ءاهب ريزولا ىلإ هتلاسر ةمهملا هلئاسر نمو . رصم

 « دالبلاو نوصحلا نم اهيلإ .ةقيرط ىف ذخأ ام عم |مهيديأ نم ةيراسْيَق ةنيدم هعالتقاو قوجلس ىنبو
 . قئاع هدصقم نع هقوعيال هقيرط اهيف الذم ةخئاش لابج ىف ىرصملا شيحلا ةريسم اروصم

 ىهو « ىشعألا حبص نم رشع عبارلا ءزجلا ىف ةنوّدم ةفيحص ةرشع سمخ وحن ىف ةليوط ةلاسرلاو

 : لوقي اهيفو 5075 ةنس نم ةدعقلا ىذ ىف نييفوجلسلاو راتتلل سربيب بورحب ةيخيرات ةقيثو

 رع الو «ران ليخلا كبانس ريغ نم حتمي الو « رارق كلاهملا نم ءىش ىف انب رقتسيال انرس و
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 نيرئازلا ديزتيام رادقمب الإ ميقن الو : . راكبألاو لئاصأل ىف لئازخلا ىلع حايرلا رورم الإ ةنيدم ىلع

 ئطاوم داكتو ؛ ىحتتت ثيح نم حيرلا َدَفَو قبسن , 9 ةبْتلا نم رئاطلا دورتي وأ : ةبهألا نم
 اذإ انقلخ قربلا وبكيو . قاتعلا ليخلا .انمه لمحت ٠ ىحمت ") نفاوصلا لايذأ هبحسَت امب انليخ

 : هللا هرصن انناطلسل لوقي لكو , قاحللا انب لواح

 اتا تنأو ىلا تبن نحن مالا اذه تصمزأ نإ ل و »
 . عوجه ةمجه اهب نيعلا ىّمتتو « عوسلملا ةليل اهتّدش ىلإ ةبسنلاب رقحتسن ةليل كلانه انتبو

 اهنم ىرُْبَب « هقيرط ءافتقا نع هلغشُتو « هقيفر نع َقيفرلا قخت راجشأ تاباغ قارتخا ىف انذخأو
 راجحأ رئاغم اهوح « هقينجنم نم ةوقب مهسلا جرخي اك « هقيفر هجو ىلإ مدقتملا هلسري نصغ لك
 لامج. ىلإ الإ ابنم انج رخام صئاغم لب ال ضئاخم اهنيب ء '"' ترق لابجو ا« تنزتمي رونق اهناك
 ىلإ لهف : لئاق وه الإ ّدحأ الف اهكلاسم تيمعو . جولثلاب تممعتو لوادجلاب تقطنمت دق

 فافتلا اارجش فتلتو « دحاولا ىشثمع اهجهانم قيضن ٠ جورخ نم ليبس ىلإ وأ ليبس نم جورخ
 . « دعاوسلا لع مايكألا

 أ بيز ظنل نم فاغم أ درك ةلاعزلا ف ىف رهاظلا دبع نبا قفدتي ةلكاشلا هذه ىلعو

 دود تاراعتسالاو تاسانجلا نم ءاشي ام عمو قيشرلا عجسلا عم ةيوذعو ةلويس لب ؛« : ونا تنرلجا

 رهاظلا دهع اهنم 2 ةعبدب هل: نويغو» لئاسر نتعالا تبصتقو ايس شب نا ةفلكلاب عكا نا

 رهاظلا دبع نب و هيفو ؛ ليلخ فرشألا كلملا هنبال نووالق دهعو ديعسلا كلملا هنبال سربيب

 : الئاق نووالف هيبأ ناسل ىلع فرشألاب

 اياعرلابو , فطعألا اياعرلا ىلعو « فرعألا اهنيناوقبو ىردأ ةنطلسلا دعاوقب ىذلا وه 0
 دعتساءانبب لغأ نمو هنم ريخ اذه ليقو الإ مو دق هيلع اذه كلم ءانبل لبق ام ىذلا وهو « فأرألا
 نم روغتلا مسوتتف هرغُت مسبتيو , حالفلا هلئهاتا تاهنف قف مسنتي رصنلا حربام ىذلاو « فرشا
 ةظحالم ىلإ بئرشي وهو الإ راصمألا نم رصم الف ةطيسبلا ىلع هرون مَسقِيو . حاجنلا همسبم
 ا يال ان و نمل نع ويل يب اتا يقول ب نال ةايع ريك

 تققشت : ترطفت (*0) . ةعرحلا : ةبغنلا )١(

 سرفلا وهو نفاصلا عمج : نفاوصلا (؟)
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 . « مهاربأ هنع .ليق اذإ ليلخلا ركني الو ء 2 ميه بذعلا هدروم أربأ مكو « مهي هئارا

 وأ ءافلا نوكي دق ؛ + دحاو ىور وأ دحاو فرح ىلع عيماجم ىف ىلاوتت : دهعلا اذه ىف تاعجسلاو

 نم كلذ ريغ ىلإ نونلا وأ ءاتلا وأ لادلاك رخآ افرح نوكي دقو « .ةعطقلا هذه ىف يك ممملا وأ ءاحل_ا

 ظفل اهيف ركذ نيخ ةيئافلا تاعجسلا ىف ىَرو دقو . ةفخ ىف تاعجسلا اهيف بقاعتت فورح

 ةيروت اهيلإ فاضأ دقف همسا ىف ةيروتلا هذهبب فتكي ملو « ليلخ فرشألا نع هب اًيروم « فرشأو

 « مالسلا هيلع ميهاربإ ديري هنأك ليلخلا ركذب كلذل مدقو ؛ ةعطقلا رخآب ميهاربأ ظفل ىف ىرخأ

 ىلإ ةلاسر ى هلوق كلذ نمو . شطعلا دشأ اشاطع ىأ |مهأربأ هنأ ةملكلاب ديري امنإ هديريال وهو

 . ماشلاب نييبيلصلا نوصحي ضعبل نووالق حوتفب ارشبم نعلا بحاص

 دورباص ا مهلاومأ مارك ىنطصيو . نورغاص مهو دي نع ةيزجلا كولملا هيطعت ٠

 نم امو ةرعم هتفاخ مكر « فاصنإلا ةلق نع اهوكشب ئبنت 0 يصمت كو 5206

 نوصحلا كلت هراوج روج نم وكشت هيلع ءاعدملاب هللا ىلإ دتمت كلإملا ىديأ تلازامو ؛ فاخ ةرعم

 . « ىصاعلا عمدمب كيهانو اهنايصع عم ةراثآ ريثأت نم اهرهن عمدمب ىكبتو « ") ىصايّصلاو

 ىتح ) : ةيوتلا ةروس ةيآل رهاظلا دبع نب نيدلا ىجحم سابتقا ةعطقلا هذه لوأ ىف حضاوو

 0 هظافلأو مكحلا ركذلا ىأل سابتقالا رثكيو . ( نورغاص مهو دب نع ةيرحلا اوطعي

 نم ةيناثلا ة ةرعم ظفل هرك ذب ةعطقلا ىف ىّرو دقو . هتايبأو هصوصنب داهشتسالاو رعشلا لجراكل

 عمدا كيهانو » : هلوق ىف اضيأ روق ماشلا ندم نم امهو ةرعملاو ةأح ركذب اهل امدقم راعلا

 هنأكو ةسالسلاو ةبوذعلا هدنع سحن امئادو . ىصاعلا مساب فورعملا ةأح رهن ديري امنإ وهو « ىصاعلا

 فصي ةلاسر نم هلوق ىف ىرن ام وحن ىلع « ادبأ ضيغي ال ضايف عبن نم دمتسي
 نووالق حتف اهب

 : سلبارطل

 « نايعلاك ربا سيلو ربخ لك اهيلإ هشيج قبسو « نانعلا سلبارط ىلإ ناطلسلا انالوم فرص و

 دونج هتمدخ ىفو ..نامأ اهلك فواخْاو اهنويع هتسرح دق ةداعسلاو ةسيفنلا هسفنب اهءاجو

 لابج نم مهويحب اوطتماف « ةزازح ءادعألل اهسفن قو تدغو تحار مكو ٠ ةزافم دعبتستال

 كلت نم دونجلا تطحناو , جوملا حايرلا ريغ اهب قفارمال جراعمو ؛ , جولثلا اهتغاص اهل اناجيت نانبل

 دحأ لفحي ملو 2 لاعوألا عافدنا راعوألا كلت ىف اوعفدناو , ") لداجألا طاطحما لدانحلا

. 
 روقصلا : لداجألا (م ديد اعلطع تافطنلا وغو مبهأ عمج : ميه

)١( 
 ) )7لبجلا سيت وهو لعو عمج : لاعوألا (*54) . نوصحلا : ىصايصلا



 1. ظ
 ظ . « لاعوأ ضفخنم اذه : لاقف « قهاش لبجالو . قصال قيرطب مهم

 لازتام ىهف « ةبصخ ةيبدألا هتكلم تناك ذإ ةفخ ىف ناسللا نع قلزنت تاعجسلاو تايلكلاو
 نسحو اهسرحجب اضيأ لب « بسحف اهعجسب ال عمسلا ىف قورت ىتلا ظافلألا نم ديري امب هدفرت
 اقحو . ديدش فلكت ىلإ اهليحي رثكت نود ةجاحلا ردقب ةعيدب نساحم نم اهل هرفوي امو « أهل هباختنا
 ةلاسر د دعب نيحلا قى الإ اب قايأل هنكلو وحنلا تاحلطصم ضعبل انانعا مي ناك

 « ىالوم ةمعن هللا سرح » : ابعادم هلوقب اهلهتسا وحن سردمل اعيقوت نوكت نأ هيلع تحرتقا
 هشيع دمحأو مخريال هدوج ىّدانمو . فلتأي هملق فرحو « هلعفو همسا نم دعسلا ملك لازالو
 اهيدارأ هنأ قحلا نم نكلو « وحنلا تاحلطصمل اعنصتم ةلك اشلا هذه ىلع اهيف ىضمو « فرصني ال
 لوقي ةعراب لئاسر كلذ ىف هلو لينلا ءافوب رشبي ناك حوتفلاب رشبي ناك ام وحن ىلعو « ةباعدلا ىلإ

 ظ : اهادحإ ق

 ىلإ تحبصأ نإو هتّنمو « ةدّدرتم تاكربلاب تدغ نإو هحّتمو « ةددعتم تناك نإو هللا ْمَعِن ٠

 .. اهّمعأو اًهَمنأو « اهلهنأو اهزجأو « اهلضفأو اهلمجأو « اهلمكأو اهلمشأ نإف « ةددوتم بولقلا
 تنأو « حفَس رزغأ مّطقمل حفس كرب ىف تازنأو . حئملاو نملا تازجأ ةمعن ٠ اهّملأو اهمضأو

 ىف فأيو ؛ عاطقألا و 5 0 عاطقلا () لعيو ؛ عامللا قيبلا زجعيو ؛ عارزلا بجعي ام

 ةرمح ههجوب ترهظ نإف اًدحم قيرطلا بكريو . سمألا نم رثكأب مويلا ىو مويلا نم رثكأب دغلا
 ىف نوكي انيبو «ء قاطلا ىف وه اذإ بابلا ىف نوكي انيبو .. سمشلا رح نم رفاسملل ضرعيام ىهف

 ىف وه اذإ ..ىراحملا ىف نوكي انيبو « قارغإلل ءارتجالا ىف وه اذإ . "' قارتحالا
 7 ىراوسلا

 ملفتلا لج عتس فو 1810 توام اذهب حبا ذا :٠ ةيئاثلا عتساةملك ل حفار ةورتلاوا
 ةروس ىف هنأش زع هلوق مركلا نارقلا نم سبتقاو . هّبص اذإ ءاملا حفس موق نم بابصنالا دارأ ذإ
 طلاخيام ليلعتو . انفلسأ ارك هتاباتك ىف ريثك ميكحلا رك ذلا نم هسابتقاو ( عازل بجعي ) حتفلا

 ليلعت سمشلل هضرعتو هرفس لوط نم رفاسملل ضرعت ىتلا ةرمحلا سفن هنأب ىمطلا نم لينلا
 ولعتو رهنلا ىرحي ًالمب ام ناعرس هنأو لينلا ناضيفل هريوصتو . هتفارطو هليحت قمع ىلع لدي نسح
 , تافرشلا ىلعأو قاطلا ىف وه اذإ باب ةّدّس لخدي انيبف « هنافوط ىداّييو هبابع حفطيو هجاومأ

 )١1( ءاملا ةلق : قارتحالا (*) . ارارم ضرألا عاطق ىوري : عاطقلا لعب .

 ىلاعألا ديري : ىراوسلا «44) رافلاو ةّلغلا ىطعت عايضلا لعحي : عاطقألا لغي (؟) .
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 اهقارغإل اهيف قافآلا قرتحي وه اذإ ءاملل.شطعتلاو قارتحالا نمز ىف ل نوكت انيبو

 . ىلاعألا ىلعأو ىراوسلا ىف وه اذإ اهيراجيو ضرألا لفاسأ ىف نوكي انيبو « ةبذعلا ههايمب

 ملتس ةيصخيش لئاطور اللقا محلا اقاورحب ناك عال ع نب نيدلا ىبحم نكي لو

 ف متهاو « هنمزل نيخرؤملا رابك نم هريغو ىلازربلا ذخأ هنعو «اخرؤم ناك اضيأو « اهادحإب

 « هططخ ى ىزيرقملا رداصم دحأ ىهو « سربيب رهاظلا ةريس بتكف «ريسلا ةباتكب خيراتلا

 ةريس اضيأ بتكو « « روصنملا كلملا ةريس ىف روصعلاو مايألا في رشت ٠ ناونعب نووالق ةريس بتكو

 ى باتك هلو « ةيفرشألا ةيناطلسلا ةفيرشلا ةريسلا نم ةيفخلا فاطلألا » ناونعب ليلخ فرشألا

 نم انمدق امف لعلو . ىشعألا حبص ىف ىدنشقلقلا كلذكو ىزيرقملا اريثك هنع لقني ةرهاقلا ططخ

 . ةيغالبلاو ةينايبلا هتردق ىلع حوضوب لديام ةيناويدلا هلئاسر

 ىرمعلا هللا لضف نبا

 ىلإ بستنت ةيرصم ةرسأ ةلالس نم , ىرمعلا هللا لضف نب ىحي نب دمحأ نيدلا باهش وه

 وه نامزلا نم نرق وحن را ءاشنإلا ناويد هترسأ ْتْيِلَو « هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 ظفحف ءاشن امو ةرجهلل ٠١/ ةنس قشمدب رسلا فتاك هيبأل دلو دقو «ىرجهلا نماثلا نرَملا

 روهشملا ىلبنحلا هيقفلا ةيميت نبا لاثمأ نم اهئالع تاقلح ىلإ فلتخي ذخأ مث «٠ مركلا نآرقلا

 نب نيدلا ناهرب قشمدب ةيعفاشلا خيشو دحملا نب دمحم نيدلا باهش ىعفاشلا قشمد ةاضق ىضاقو

 ةنس ذنم قشمد ليزن ىناهفصألا نيدلا سمش خيشلا ىلع لوصألا ملع ذخأو ىرازفلا حاكرفلا

 قا لا نأ أو« تالا ىف هو دال وأ نس 0: تح عبس لظ اهببو 4

 نباو ةبهش ىضاق نب نيدلا لايك نع ةيبرعلا نيدلا باهش ذخأو . ىعفاشلا بهذم ىلع ءاتفإلا

 . نيدلا ءالعو دومحم" باهشلا ءاشنإلا ناويد ىف هيقيفرو هيبأ نع هذخأف بدألا امأ « ىناكلُمّرلا

 بدألا خيراتو 705/8 ىقاولاو ١١١/58 تارذشلاو ١7/١ تايفولا تاوف هللا لضف نبا ةمجرت ف رظنا )١(

 لوألا هزحلا هل عبطو . 4٠١/١ ىكسفوكشتاركل قارغجلا ةثاملا نايعأ ىف ةنماكلا رردلاو 74/٠١ ةرازلا موجنلاو

 ظثئيدح ىف مدقتام اهيف رظناو راصبألا كلاسم هتعوسوم نم هزجلا ةصاخخو ىشعألا حبصو 7817/١ رجح نبال ةنماثلا

 حلطصملاب فيرعتلا هباتك هل عبُطو رصحب قارغجلا طاشنلا نع 202 ىزيرقملا ططخو ( سرهفلا رظنا )رشع عبارلاو رشع ىداحلا
 . فيرغشلا 584/5 ع 3844/1/١ ةرضاحلا نسحو. /“ه/إ
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 غلاصلا نبا لثم اهئارلعو اهخوبش نع ةيبرعلا ذخأو « بلطلا ءانثأ ىف رصم ىلإ لخرو . ىعادولا
 ودبيو . ماشلا ظافح ىلع هعمس اك اهئالع ىلع ثيدحلا عمسو . ىسلدنألا نايح ىبأ اهليزنو نحل
 نإ ناكر اعران ابتاك هيف جرختو « قشمدب ءاشنإلا ناويد ىف اركبم هيبأ عم لمعلا ىلإ عزن هنأ

 قم: ىف ناويدلاب اناتحأ لمعت ةوبآ اكو كر هنمز ىف ءاملعلا نع ذخأي لازيال كلذ
 رسلا ةباتكل هابأ نووالق نب دمحم رصانلا ىعدتسا اذإ ىّتح « همزل لمع اذإ ناكف « لطعي انايحأو

 ءرصانلا ىلع هلئاسرو ديربلا بتك أرقي ىذلا وه ناكف ةفيظولا هذه هعم دّلقت 1/98 ةنس ةرهاملاب

 ةسايرو رسلا ةباتك اههبيلإ ادنسم ةرهاقلا ىلإ ةيناث امهداعأ مث 7/77 ةنس نابعش ىف قشمد ىلإ اهلقنو

 هتبطاخم ىف ةدحلا هذه راهظإ نع شاحتي ملو « عبطلا ٌداح ناك هنأ ودبيو 7/7 ةنس ءاشنإلا ناويد

 دق رصانلا دنع هيبأ ةلزنم تناكو « هناكم نيدلا ءالع هاخأ ىلوو . هفرصو هيلع رّيغتف ء رصانلل
 ىف هاشنالا ناويد ةساير هل رمتست نأ للغ + هبلط ىلإ هباجاف قشم ةشمد ىلإ عجري نأ بلطو « تمظع

 هبر ءادن ىبلام ناعرسو « هباون نيواودلا كلت ىف نيفظوملا عيمج - نوكي نأو ةنطلسلا رايد عيمج

 -- ف اهلخدو « قشمدب رسلا ةباتك هالوو نيدلا تاهع ف ىضرف 7/4٠ ةنس ىقرصانلا داعو

 فشو هنم تاياكشلا ,ةرثكل /47 ةنس ةرهاقلا ىلإ بلط ىتح اهب هتفيظو ىلب لظو 4١ ةنس

 ] ةضير ءاضقل 744 ةنس ىف اهحرابو « قشمد ىلإ داعو هتعافش تلبقو « نيدلا ءالع هوخأ

 . هرمع نم نيسمخلا غلبي دكي لو . قشمد ىلإ ةتونات :ققنو كف قوتو « جحلا

 نأ ريغ « ةيودلاو تافطقلاو ةجارألاو دئاصقلا نم اريثك مظن « ايتاك ناك امك ارعاش ناكو

 حالص لوق كلذ نم هورصاعم هتباتكب داشأ دقو « ةيرعشلا هترهش ىلع تطغ ةيباتكلا هترهش

 : بدألا لهأ مامإ « باّكلا ةجح ظفاحلا هّوفملا يلبلا لضافلا مامإلا وه ٠ : ىدفضلا نيدلا
 ةنطفو ءاكذ دقوتي .« الصوتو ىناعملا تاياغ ىلإ السوتو « السرتو ةباتك نامزلا تالاجر دحا

 قلأتيو « امالك رهاوجلاب هرحب :قفدتيو « بّبصتيو اظفحو ةركاذم هليس ردحنيو « ِبُهلتيو
 اماجسنا هتارابع ىَدْنَتو « ةغالبو ةحاصف همالك رق اما ةرعتسملا قراوبلاب هؤاشنإ

 نم ؤلؤللا رابكب رفظيف نايبلا ةّجل ىف صوغيو .٠ قيقر رتس نم ىناعملا ررغ ىلإ رظنيو « ةغايصو

 .. اهيبشت هينادي نأ لضاَفلا ىضاقلا ىورت زجعي ام « اهيدب هملق سأر نم بتكي . قيمعلا رحبلا
 . «ايأرو اذيفنت كلاملا ٌربدو « اينو ارمأ نامزلا فرص

 ةيناويدلا تابتاكملا روص عيمج ىف جذامت هتاباتك نم عمج هلل لضف نبا نا فيرطلا نم لعلو

 بلر ىف !كوا ماسقأ ةعبس ىف هلعجو « في رشلا حلطصملاب فيرعتلا » : سيفنلا هباتك اهنمضو



 دي
 . ةنظلسلا ءارو نادلبلا ءارمأ ىلإ ةباتكلا موسر عم هنعو ةرهاقلاب ىبابعلا ةفيلخلا ىلإ تابتاكملا

 ى ىناثلا مسقلاو . رصم جراخ مكحلاو ةنطلسلا باون ىلإ اضيأو « سلدنألا ىلإ دنها نم ةيرصملا

 نم 0 نيطالسلا ىلإ ءافلخلا نم امإ دوهعلاو ريشانملاو ميسارملاو عيقاوتلاو ديلاقتلاو دوهعلا

 ميسارملاو مهراغصل عيقاوتلاو نيفظوملا رابكب ةصاخ ديلاقتلاو . دهعلا ةالو ىلإ نيطالسلا

 ةماعلا ناميألا خسنب صاخ ثلاثلا مسقلاو . دنجلاو ءارمألاب ةصاخ ريشانملاو نوئششلاو رومألا

 ضقنو ءادعألا عم نّدهلاو نامألا ىف عبارلا مسقلاو . باتكلا لهأو نيفظوملا رابكو ةالولاو

 رك ارم..ق.نسةاشلا مسقلاو .. قارغج وهو دالبلاو ندملا دودح ىف سماخلا مسقلاو . تادهاعملا

 فيس ريغو فيس نم برحلا تالا ةصاخو تالآلا ىف عباسلا مسملاو . ارحبو ارب هلئاسوو ديربلا

 ءريطلاو ىشحولاو فيلألا ناويحلا اضيأو برطلا تالآو ديصلا تالآو رفسلا تالآ كلذكو

 نأ حضاوو . ءاونألاو اهلوصفو ةنمزألاو اهعاونأو نوصحلاو ندملا نع ثيدحلل مسقلا اذه عستبو

 ماسقألا امأ . اهتاعوضومب ةلصتملا ةيباتكلا جذافلا ءاطعإل هتعفد ىلا ىه ىلوألا ةعبرألا ماسقألا

 اذه رهتشاو . ايوق الاصتاهلاعأب لصتت اهنأل ناويدلا باكل ةيرورض اهتفرعم ىأر دقف ةيلاتلا ةثالثلا

 ةيناويدلا مهتاباتك ىف مهنيعأ بصن هولعجو مهل امامإ باَّدكلا هذختاو هللا لضف نبا دعب باتكلا

 اهروصي امو « ةيناويدلا ةباتكلا موسر نايب ىف ىدنشقلقلا هيلع دمتعاو « هتلثمأو هجذامن نوك اخي

 : هترازو ى هيلع ىغبشي امب هتيصوو ريزو ديلقت ىف هلوق كلذ نم « ةكحم ةغيلب ةلثمأ نم

 ار ول نمو ه.كاقلاو ةانإوخ :ةانغ ىوذ اوناك نإو ةنوخلا بنتو « ءانمألا ةافكلاب هيلع و

 دعب اهف ركفيو « هباجح لّهسيو « هباب رهطيلو ء زجاح فلأ اهنيبو هنيب ىَقْلَأ هينيع نيب ةحلصملا

 ىساملا رظن رضحو هنع باغام ىلإ رظنيو 0 نم مَهَألاف مّهألا امدقم برق امم رثكأ

 هرظن ليمج نم عديالو « هتنايخخ هدنع تتبث ث وأ هزجع هيدل رهظ نمب الإ لدبتسي الو ؛ . حباصملاو

 ىذلا هللا لام صالختسا ىلإ هماّيها اعلا هتنامأ هدنع تققحت وأ « هتيافك هيدل تحص نم

 نم رومعملا لاملا تيبل بحي ائيش عدي الف « هوانا ءانإلاك ءىلتمتو هتاقوأ لغشي هبو ٠ هزانمأ نحن

 . « هقحنالا ءةقالعاال نأ هيصون ايك هنم ءىشب ةيلخحم ىف حمستي الو « هقحتسم

 ينسخ

 قو ٠ قفدتي رحب - ىدفصلا لاق يك هنأكو « هتباتك ىف فلكتيال هللا لضف نبا نأ حضاوو

 نود رسي ىف سناحي ةراتو قباطي ةرات « ةعيط هيتاوت ىهو . تانسحم ا رهاوج رثني هقفدت فيعاضت

 : هلوق فيرعتلا هباتك ف فيسلل هفصو فيرط. نمو . عنصتلا هبشي اموأ عنصتب هدنع سحن نأ
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 هينفج ءلم "7 هرارغ موانتو ء "9 هباهإ ىف توملا راسو « هباعل نم نونّملا لاس افيس لس »
 اا ل ا ل ل "! بوانتو « عجه اف

 . ع( ءام هبقام تقرقرتو اران هعولض تدقوتف ماس نم ىلع قرحنو

 قابطلاو سانجلا اهيفو « ةقحالتمل تاصيخشتلاو تاراعتسالاب ةئيلم اهبلكلو راصق تاك ىهو

 : ساكوأ حدق فصو ىف هلو . هتبوذعو ظفللا ةلوهس نم هيف نايرجت امل « نيظوحلم ريغ اههنأكو
 هيا فقاطو ب 1١ تملا ةزيال اًرذَخ انفبلاو ع نوتظم :ءاوه قم دكسو + قولكم رهوج قمن وكت

 مادملا رارش هنم راطو . حدصف قيربإلا هيلع هه ١ بعت ىف وهو ةحار ىف هنم حبصاف قاسلا

 ديرب ال وهف ٠ ظ ا ا . ظفللا 00 لاجج

 لا لئاضف ق رمسلا لصاوف اهنمو . هانفصو ىدذلا في رشلا حلطصملاب فيرعتلا اهنم 5 بتك ةرشع

 كلاسم » هباتك بير نود هبتك مهأو . ِهّدَْع ىنلا حدم ىف دلحم ىف قاتشملا ةبابص اهنمو ءرمع
 « ادلجم نيرشع نم رثكأ ىف وهو « تارايدلاب صاخ وهو هنم لوألا ءزجلا رشن دقو «راصبألا
 مسقو « اهكلاسم وأ اهقرطو اهراحبو اهملاقأو ضرألل مسق : نيريبك نيمسق ىلإ موسقم وهو

 ىف ءارعشلاو باتكلا نع ةليوط لوصف هبو « ةرومعملا ناكسو هريغو ىمالسإلا ملاعلا ىف كلاملل

 بتاكلل راتخي مث رغاشو بتاك لكل ةعوجسم ةمدقم عضي ةداعو . هراطقأ فلتخمب ىبرعلا ملاعلا

 نمو م نمزلا دي نم تطقس بتك نم تاسبتقم هبو 6 را ل ل

 باتكلابو . اهنع ةيخيراتلاو ةيفارغحلا هتامولعم كلذكو « ةيلقص ءارعشل همجارت هب ظفتحا ام ريخ

 1 ءابدألاو ءاملعلا ذاذفأ نم اه” فلك نمو اهتراضح نس برغملاو قرشملا نيب ةفيرط ةرخافم

 )١( ةرم دعب ةرم هب ماق :رمألا بوانت (") . هدلج : هباهإ .

  8رمل + بعل هنبا كبل ريشا و ] ودع تسلا نارخ



 ةيصخشلا لئاسرلا

 ةيناوخالاو ةيصخشلا نيب رصملا باتكلاو ءابدألا لئاسر نم ريثكب مجارتلاو بدألا بتك جومت

 . ةدودحم اهيناعم ةداعو . ةيزعتلاو فاطعتسالاو راذتعالاو باتعلاو ركشلاو ىدابتلاو ةئنهتلا ىف

 اهيلع هتانسحمو عيدبلا فراخخز رشنو اهتارابع ريبحتو اهتلاطإب مهتعارب راهظإ نولواحي اهباحصأ نكلو

 ىف اهتباتكو اهجيبدت ىف اوعرب نممو . دوشنملا غلبملا مهيف ريثأتلا نم غلبتو مهيلإ لسْرُت نم قورت تح
 . رصنتسملا ةفيلخلا نمزل ىناويدلا بتاكلا ىنالقسعلا ءابخشلا ىبا نب ديحملا دبع نييمطافلا مايا

 هنتبا .نبإ وأ ظبي. لئاسرلا“ كلت ف :اناسحإ نع لقي .داكرالا ناكو. +اذرزقم كيد همكشمو
 . اًرعاش هيبأل هدج ناكو « ةيمطافلا نيواودلا ىف هلثم بتاكلا ىراصنألا ديز نب 27 نسحلا

 ىف ىنلسلا لوقيو « نييمطافلل ندرألا ءاضق ىلو ابيقف اضيأ ناكو « ليعامسإ نب ىلع وهو

 ريزو ىلاملا.ردب اهلتقو « ءابخشلا ىبأ نبا ىوس هرطقب بدألا ىف ريظن هل نكي مل : همجعم

 كلذ مت ىلوتو « اهلثم لتقي نأ هيلع بِتك امنأكو نيليتق ليلس كلذب ديز نب نسحلاو . رصنتسملا
 ضعب اهّسد هئاجه ىف تايبأل هيبأ ةفالخ لئاوأ ىف (04 - ه74 ) ظفاحلا ةفيلخلا نب نسحلا
 سدقف .هيبأ نود رومألا ذفخي ٌدشسا دق ما ناكو هل رأثي نأ ردقلا دارأ امنأكو :: هيلع هي رضاعم

 . 858 ةنسل تاه هماعط ىف مسلا هيلع

 + :كذألا ةعانص ق ء بسنلا قرره تدهس با لوقو هن كريما كار

 ىضاقلا هفصو » : ىناهبصألا داعلا لوقيو « ماعأو لاوخأب اهيف برضيو « مامذ ىفوأب اهيلإ تمي
 هتديرخ ىف هل داعلا ظفتحاو . « هلثمب رهدلا حمسي مل هنف ىف هنأو « هلضف ىلع ىنثأو لضافلا

 نم ءربلاب هئنبي قيدص ىلإ ةلاسر ىف هلوق كلذ نم « ةيصخشلاو ةيناويدلا هلئاسز نم ةفئاطب

 ظ ] ٠ ,.هضرف

 ءانخالا رج «رئازتلا تضلخو + ةانقلا :تفقو « :ةاقتعالا ّحصو « دادولا َمُدَق اذإ »

 ءرادلا دعب ىلع ناباحتملاو « راثيإلا ىلع نادقاعتملا راصو بسنلا ةوخأ لحم « بستكللا

 اهايإو ىناف ىالوم ةرضح لاحو ىلاح كلثو « ّرضو عفن امف نيكراشتمو ؛ وسو ءاس اف نيمهاستم

 )١( ص ىنلسلا مجعمو ءارعش مسق ) ةديرخلا ديز نب نسحلا ةمجرت ىف رظنا 448 .

 ص (( ةرهاقلا مسق ) برغملاو اهدغب امو 507/7 ( رصم 5777
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 امأو « ىنجعزأو ىضم دقف اهملأ امأف « نيصخش نيب ْتَقْرَف حورو « نيمسج ىلع تمّسق سفنك
 5 « ىنجمأو اهّرس دقف اهرب

 ْ ةنلك زك أكو : اقيقد الداعت لداعتتو نزاوتت اهتارابعف ةحضاو هعاجسأ ةغايص ىف هتراهمو ظ

 باتك نمو . ةقالطو ةنيالبو ةعاصنو ةبوذع ىف ىلوألا ةعجنسلا ىف اهتحخأ قئاعت ةيناثلا ةعجسلا ىف

 0 ظ ' : ةيزعت ىف هل
 نأ نويعلاو , اهعلاضأ نم ْأربتت نأ بولقلا هل تداك . "7 ثراك حداف « ثداحلا لا

 امب َضَهْجُت نأ لماوحلاو « َةّنِجّدلا بابلج 2” َعِرّدَي نأ ىحضلاو « اهعمادم نم اهئامدب ضوعتت
 ملسي ال ؛ هدصاق ةقيلخلا لك لببمو « هدراو سانلا لك ضْوَح ةينملا نإو . ةّنجألا نم اهبنوطب ىف

 : . «ركذلا لماخ ريقفالو . .رمألا دفان كلم اهم

 نيب. ظافلألا ىف عاقيإلا لاكا نم هب مستتام لكب ةفلاسلا ةغايصلا سفن ةعطقلا لمحتو
 ٠ تايلكلاو ظافلألل باختنالا نسحو تاعجسلا

 دق تناكو « ءارعشلا نيب هتمجرت ترم ىذلا دادحلا رفاظ رعاشلا ديز نب نسحلا رصاعي ناكو

 ىلإ اهحراب دق ناكو « ةيردنكسإلا ليزت زيزعلا دبع نب ةيمأ تلصلا ىلأ نيبو هنيب ةقادص تدقعنا

 نع هبيحي هلوق نمو « هبتاعب هيلإ بردا باكرا دوور حر ما
 077 عك

 فّريألو « اهييط *عوضيو « 9 اهبيشَق جيبي ىبلا هتلاسر نع باتكلا تضضف»
 قفشرأو ٠ بابحألا ركذأو .+ تابغلا للح ىف لايتخا ّىأ لاتخأ ىنأ تلخف . «9 اهبيلق

 : بانتجالاو ّدصلا دعب . باذعلا ايانثلا نم « "” باضرلا

 هب رف ملا نأك ادهع هب تركذ
 انننو مهغفطقلا تنبح .قاسيت اشو

 تددو ىتح « باتعلا نم « باتكلا هنُمْضْنام عئادبب « ىرطاخ تولجو ء ىرظان تهزن م
 كلت لثم ىنجأو « راهزألا كلت لثم هنم فطقأ ىك « ابتع هنم بجوي « ابنذ موي لك دّدجأ ىفأ

 حوفي : عوضي (8) ل١
 اهنيعم : اهبيلق (5) . ةملظلا : . سبلي : عردي (7)
 قيرلا .: باضرلا (10) ل اوفا ق ةلاسرلا رظنا (")

 ديدج : بيشق (4)



 فحا

 0 .«اضارعأو اماسجأ اهفرشأو ءاضايح ايذعأو ءاضاير اهيصخأ امن ءرامتألا .

 . سرجلا نسحمو ظفللا لاج نم عيطتسيام لك اهل رفويو « هتاعجسب هتلاسر ىف ىنعي رفاظو

 نمز ىلإ انيضم اذإو . نايبلا ةعورو لوقلا ةغالب نما هدير ىذلا عقوملا ةيمأ سفن نم عقت ىتح

 فطتقاو ةيصخشلا وأ ةيناوخإلا لئاسرلا نم اًريثك جبدي مهبأتك مهأ لضافلا ىضاقلا انيقل نييبويألا

 نو معلا راالا ور اليك حلا هلئاسر نم هتاراتخمم ى ةريثك تاقاب رهاظلا دبع نب نيدلا ىبحم ا

 : قشمد هئاقدصأ دحأل فصي اهادحإ ىف 3 نمو « ميحرلا دبع لسرت

 نسحسو « اهتابن رضخاو « اهذرو دروو « اهُدْرَي درش نيح ةسورحملا قشمد ىلإ تلصو ىفإو

 رهز .") ٌرتفاو « اهراهزأ تمّسِبتو « اهرايطأ ا . اهادر 7 افضو « اهؤام افصو « اهنْعَن

 نم تبرق الف . اهنادلو ىّنت تنئناف « اهناب ُبضُق تلامو « اَنالْرَغ روغث ىكحف اهناوحُنأ
 « اهيف ميظعلا هللا هعدوأ ام تيأرو « اهيداو َةّنج تطسوتو « اهنيدايم حسف ىل حالو « اهيتاسب

 هناجشاب البلبو ء حوني 4 ايرمقو : ددريو دشني © اًرازَهو ء درغي اماح كلذ دنع تعمس

 | ] . (« حوبي

 لامكا نم اهيف غلبيامو بسحف هعاجسأبال ةعطقلا هذه ىف حضاو لضافلا ىضاقلا بولسأو

 ةعيدبلا تاراعتسالا نم .همالك هب ىشوي امب اضيأ لب « اهيلاوتو اهلئاوأ نيب عاقيإلاو سرجلا
 نم ةب فرعامو ةقيشرلا هتايروتو هتاقابط كلذ لثم ىلإ فيضي لازي ام ناكو « تاسانحلا فراخزو

 حاتأ امم « ديشرلا ىضاقلا هيبأو كلملا ءانس نبا نيبو هنيب تالسارملا ترثكو . ريظنلا ةاعارمب ةيانعلا

 راد ظفتحمو « « لوقعلا دوقعو لوصفلا صوصف » هيمسي اباتك اهنم عمجي نأ كلملا ءانس نبال

 ءانس نباو لضافلا ىضاقلا تالسارمل مسق : نيمسق موسقم وهو « هنم ةطوطخمب ةيرصملا بتكلا

 ءانس .نباو لضافلا نيب ةريثك تاعجارم هيفو « هببأ عم لضافلا ىضاقلا تالسارمل مسقو كلم

 داهشتسا ةرثك رك ذن نأ انب ىرحو . هدئاصق نم تايبأ ضعبل دقنو هل تارظنب لصتت كلملا

 ( هحبص نم لوألا ءزجلا ىف ىدنشقلقلا هل ىوريل ىتح رعشلاب ةيصخشلا هلئاسر ىف لضافلا

 . تايبأ روطشو تايلك نيب ةعزوم ةيناث ةلاسرو « ةيرعش تايبأ اهيلت ةيرثن تالك نيب ةعزوم ةلاسر

 . ليلق امعهل مج رتنسو « ىنامم نبدعسألا ةيصخشلا لئاسرلاريبحت ىف نيعرابلا ذئنيح ناويدلا باٌٌكن مو

 توصلا نسح قوطملا ماهملا نم برض : ىرمقلا (84) . غبس :افض (1)

 . 7075/١ ىشعألا حبص (ه) . حتفت :رتفا (؟)

 . بيلدنعلا : رازهملا (م
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 نم « ةريثك ةيصخش لئاسر نولدابتي ءارعشو باتك نم ءابدألا دجنف كيلاملا نمز ىف ىضمنو
 ترم ىذلا بيقنلا نبا رعاشلا ىلإ 598 ةنس رهاظلا دبع نب نيدلا ىبحم اهب ثعب ةلاسر كلذ
 ىف اباش لازيال ناكو : ةيباتكلا هتردقبو هب ىرزأو هسلحم ىف هباع اصخش نأ هغلب دقو « هتمجرت
 اذه وجبي هبلإ بتكف « هبئاع ىلع در بيقنلا نبا نأ فرع هنأ وتتنو.+ هرم عرف ناثالتلا ون
 دقو ا( ضاوتلا# !اوخ لج , ©") ةليوط ةلاسر ىهو ؛ هيلع هدر ليمج ىلع هركشيو فبئاعلا

 بيقنلا نبال ءاعدلاب اهابنأو « اًديدش افينعت هفّنعي ذخأ مث هيلع بئاعلا اذه ةلمح روصي اهيف ىضم

 : لوقي « اهنم فارطأب ملنو .روبثلاو ليولاب هبئاع ىلع ءاعدلاو
 ناو مكه ريغ ىدحم ءانبو ؛ " معفم ريغ ىفاب ءانإ نأ هع ىنم ضع انالف نإ »

 « ىمادقأ ماد ركب سلاجملا رودص نأو , و ىلاجترا حئارقو « ةحيرج ىداجإ حراوج

 ةقرفتم باوبأ 00 0 و باّتكلا ةلمج ىف َدَعَأ ال ىنأو ٠ ىمالقأب حّملتال سورطلا نوطبو

 لكام : ابواحجم هيلإ هب (4) ىموأو « ابطاخم هل هلوقأ ىذلاو ٠ باب ىف مهعم لخدأ ال ميركتلل

 صاخب 6 5 لكالو « لئابحلا اهب ْبَصْنُت ىعارملا لكالو « لمانألا اهب ثبعت ىعافألا

 ةانزلا ٌرضَيالو .. "7ضافُت ةغباس لكالو «٠ ضاري حماج لكالو « ضاهي حانج لكالو
 . « حبانلا حبن ىراسلا مجنلا ريضيالا هنأ اك « حداقلا حدق ©” ىكاولا

 فراخزب هتيشوت عم « انسح انيحلت نحلللا عقوملا سلا نيبال و الطاو
 درب ملف ىراولا دنزلا ركذ عم « حداقلا حدق» ةملك ىف ىّرو دقو « تاسانحلا نساحمو تاراعتسالا

 ضرع ى حدق محلوق نم « ىجاهلا مذ دارأ اعاو « هيرو ا ب حلا

 :هلثوةهياغ اذإ .ةيغأ

 رقت رثكي مل ارعاش لعلو « ءارعشلاو ءابدألا تاظيرقت ذئنيح ةيصخشلا لئاعلا ىف زكتو

 هيف مجرت ( قوطملا عجس » هامس اباتك هل نأ هتمجرت قارمو . ةتابن نبا ظرَ ايك هتافنصمو هرعش

 ' نيب هتمجرت تّرم ىذلا ىطاريقلا نيدلا ناهرب هذيملتلو . « دئاوفلا عمجم » هباتك اوظرق نم لكل
 (80هيف هلوق نمو « هرثنو هرعشل فيرط ظيرقت ءارعشلا

 )١( ىماطلا ءىلملا : راخزلا رهنلا : راخز (8) نبا ةلامر حرش ىف نوتملا مامت » ةياهن ىف اهرظنا .

 ةيفاض ةغباس نوكت : ضافت (5) ىدفصلل ؛ نوديز

 . دقتملا : ىراولا (17) ش ْ ءىلم :معفم (؟)
 . 847 ص ىومحلل بدألا ةنازخ (4) . ةحيرج : هحيرق (*")

 .ريشأ : ىموأ (4)
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 لك ىتلا هلئاسر ر زوثنع .قاروألا ترهزأو عيدبلا هظفلب نامزلا ') عيدب حضف نأ ورغالو

 ىلا هممه ىلعأو « اًجورب هتغالب سمشل هتحود ءامس ىف لعج ىذلا كرابتو « عبير اهنم لصف ٠

 ةعوفرملا هتويب تحبصأف ©" ةيديؤملا هحادمأ تهز دقو .. اجورُس ةلهألاو اًدايبج بهشلا ىضرتال

 امناتسب ىف رظانلا حرس املاطو .. ( دالبلا ىف اهلثم ْقَلْخُي مل ) ىتلا هتساحم تقارو (داعلا تاذ )

 ىبنتملا معو « 2” هركسم اهدجوف قابنلا اهرطق ةضراعمل باوبألا حتف ةرّكُس نبا "”مارو « هرظن
 . « هلاسر لك ءابعاب هنود ضهن ىذلا لسرتملاو « هلاحال ءابدألا ٌتاخ اذه نأ

 هتويب نإ هتابن نبا تايبأ حيدم ىف هلوقك هظافلأو ميركلا نآرقلا ىآل سابتقالاب رخاز ظيرقتلاو

 اهعفرت ىتلا مايا نم رعشلا تويب ديريال ذإ ةيروت تويب ةملك ىفو . داعلا تاذ تحبصأ ةعوفرملا

 ىأ ( دآعلا تاذ مرإ داعب كبر لعف فيكرت ملأ ) رجفلا ة ةروس ىف ىلاعت هلوق نم اذخأ ةدمعألا

 ْ هتايبأ وأ ةتابن نبا رعش توبي ديري امنإو هلك كلذ ديريال وهو « ةدمعأو مايخ لهأ اوناك مهنأ

 ى اهلثم قلخي مل ىلا ) : هلوقب داعل اهسفن ةروسلا ىف نآرقلا فصو ةيلاتلا ةرابعلا ىف لمكأو

 نبا رعش ديري ىنابنلا رطقلا هعم ركذف ةركس نبا ركذ نيح ةقيقد ةاعارم ريظنلا ىعارو . ( دالبلا

 ةلاسر لك ءابعأب هنع ضبن ةئاو هؤبنت نم ليقام ىلإ نر ىبننتملا ركذ 0 . ولحلا ةتابن

 هضرغ مدخيام بلج ىف كلذ لالغتسا ىأر ىطاريقلا نأ ريغ ايخيرات ىبنتملا ؤبنت تبثي ل هنأ فورعمو

 لئاسر تاظيرقتلا لئاسر نم رثكأ ناك امبرو . ةلاسر ةملكب ةيروتلاو ريظنلا ةاعارم نم

 ىف ةكراشملل اًضعب مهضعب ىعدتسي ءارعشلاو باتكلا نم ءابدألا ناك ذإ . تاءاعدتسالا

 .784 ةنس قوتملا بحاصلا نب نيدلا ردبلو . باحصو قافر نمو مادمو نننأ نم اهبامو مهسلاحي

 افصاو ء با ايكو نمنلا نيل وعادي يد اكم كني ويدلا وكيف لإ اهب لسرأ ةليوط (0)ةلاسر ةرجهلل

 : لوقي هلو « « جرحت ريغ ىف اهيلع نينمدملا نم ناك هنأكو « ةقتعم رمخ نم هعم هب عتمتيس ام هل

 ةردلاك « ةنوصَم ءارذع ىف - كلالدو كميعن فعأضو . كلامأ هللا طسب - كل لهو

 نع ىنغي برط اهتاذ نم اهل .. ةنيمساي هدزو قوف اهدخ ىلع نأك « ةنوتفم ةناّتف « ةنونكملا

 ديل اههجو ءوضو ءرامن اهنسح نم اهليل (ريراوق نم درمم َحْرَص ) اهل لاجلا ةيسيقلب « ريمازمل

 .ولغي قّتعت الك اهميدأ ؛ حاورألا تجزام ىبح تفطلتو «. حابصلاب تمثلت ءراوس اهسمال

 )١( ةقلغم : ةركسم (854) . روهشملا لئاسرلاو تاماقملا بحاص : نامزلا عيدب .

 )7( هتمجرت رظنا ) ديوملا ىف هحادمأ ديري : ةيديؤملا (.١ )©( ىلوزغلل رودبلا علاطم ١/١67 رصعلا ىف بدألاو
 ) )9ص مالم لولغز دمحم روتكدلل ىكولمملا . ىنتملل رصاعم نجام ىدادغب رعاش : ةركس نبا ١١ .



 ك0
 « فْرَّطلا تارصاقلا » نم . دابكألاو بولقلا تاوقأ اهتاقوأو « دايعأ اهمايأ ءولحيرم الك اهدروو

 نم بعتلا فرعي الو « اهتحاس ثداوحلا لزنتال .. رصعلا ةيبهذ قالطإلا ىلع ىهو رّصق لك ىف
 0 .«ناسنإلا ىلع اهنيع قبطت داكت لب «نامدنلا ىلع اهبوث علخت ءارمح . اهتحار حفاص

 هيف سابتقالاو عجسلا ةغايص ىلع ةعيدبلا ةردقلا ين رواعلا دا اريثك ةلاسرلا ىف رثني وهو

 نم" لقلا ةروس ىف ءاج امب ةيجاجزلا رمخلا ْنَد نع اًيّروم هلوقك ميكحلا ركذلا ظفل نم انايحأ
 ذإ هتلخد نيح اهبوث أبس ةكلم سيقلب ترمش ىذلا مالسلا هيلع ناملس رصق ىف حرصلا فصو

 بجحيال فافش جاجز نم ىأ (ريراوق نم درمم حرص هنإ لاق اهيقاس نع تفشكو جل هتبسح )

 تارصاقلا نم اهنأب اهيلإ سناكم نبا اعد ىلا رمخلا.بحاصلا نب نيدلا ردب فصوو . هءاروام

 ةيبهذ اهنإ لاق نأ ثبلي ملو . ميكحلا ركذلا نم ةملكلل اذخأ « دحأ نهسسم نهسسمي مل ىناللا فرطلا

 امنإو الثم ىبهذلا ديشرلا نوره رصع لاقي ارك ىبهذ اهرصع نأ ديري ال ذإ ةحضاو ةيروتلاو . رصعلا
 ناتيروت ةعطقلا رخآب نيتيلاتلا نيتعجسلا ىفو . اهمْركو اهبنع نم رصعت نيح نوللا ءارفص اهنأ ديرب
 رمخلا ديري امنإو « حفاص ةملك كلذل دهشت ابك اهّفك « اهتحار ٠ ةظفلب .ديريال وهف « ناتحضاو
 ديري امنإو اهداوسو نيعلا ناسنإ ناسنإلاب ةيلاتلا ةعجسلا ى ديريال لثملابو . ةحار ىمست ذإ اهسفن

 . اهيستحي ىذلا قيقحلا ناسنإلا

 نم ليلق ريغ اهلخدو « ةيناعلا ةبقحلا لاوط ءابدألا نيب لوادتت ةيصخشلا لئاسرلا تلظو
 ترم ىذلا ىركبلا نسحلا ىلأ نب دمحم ةلاسر نم ذئنيح ةعطق قوسنو . عنصتلاو فلكتلا

 تقو لينلا ءام هثطاش ىف قتلي رضن هزتنم ىف هسلجمب ىلستيل ْيَسُعلا رونلا ىلإ اهب لسرأ « هتمجرت
 ] ظ : © لوقي اهيفو « ةيهازلا عورزلا ةرضخب هناضيف

 ٠ هردص ن نمردصي اع زةّضلاو هزرلا تالعيو هز قم لئاضنلا رخ ىرغ ىذلا ريل انديس :
 هلمانأ رايت ىللت مانألا ردتبتو « هلمأو هيجارل اربن , هناسحإ ضيفيو ٠ راخخز "” فيس ىلع محازتتو

 رادمو « د ىه قالوب ةنيدمو .. هموصخو هفيس ىلع هئادعأ باقر محازت « همولع

 ربخلا فيس تّلتساو « ديدملا هدم رزجلا نع رج ال لينلاب تحفط « روبحلا كلفب « رورسلا كلف

 «ديعصلا ىصقأ نم فورجلا فورح عطقل .
 دقو « ةريخألا تاعجسلا ىف ظحالي اهك ديدشلا :فلكتلا نم ةروصلا هذه ىلع ىرحت ةلاسرلاو

 ىداحلا نرقلا باتك نم ىنوليطلا دمحم . وحنلاو ضورعلاو كلفلا تاحلطصم ركذل اهيف عنصت
 )١( ىطاش : فيس (1؟) 778/7 (ىبلحلا ةعبط ) ىجافخلل ابلألا ةناحير .
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 كحضلاو ةهاكفلا ىلإ هب دارأ ءاجه ىنرغملا رمع ىضاقلا اهب اجه 20ةلاسر هئارعشو ىرجهلا رشع

 : هلوق لثم نم
 ةّنسلا كراتاي « حاورلاو ٌردغلا ىف ابئاخخاي « حابتلا ريثكاي « ٌثغ هثيدحو « ّثَر ةبوث نماي»

 ريثك اي .. ىهالملاو ىَعلا عباتو , ىهاودلا طبْهَماي « ضرألا ىف داسفلاب ىعس ْنَماِب « ضرَلاو

 ىلع بتكملا نم لقثأ اي .. بيقرلا ةعلطو بيبحللا توماي « 27 ىَوْضَر نم لقثأ اي « ىوكشلا
 . «ناكسلا ىلع رادلا "ارك نمو « نايبّصلا

 ىلع ءاجه ةديصقب اهعبتأ تاحفص عبس وحن ىف تافطتقم ىبحما اهنم فطتقا ةليوط ةلاسرلاو

 انكلو « لئاسرلا ىف ةزراب ةيعيدبلا تانسحمنا لظتو . ابلألا ةناحنر فلؤم ىجافخلا باهشلل اهرارغ

 . قيقد ىنعم وأ فهرم ساسحإ وأ ةضايف ةفطاعب رعشن القو « ةغايصلا فعضب تارابعلا ىف رعشن
 فلتخمو رصعلا رادم ىلع ةيصخشلا لئاسرلا هذه باتك نم نيهبانلا ضعب دنع فقن نأ انب ىرحو

 . هتنمزا

 ءابخشلا ىلأ 2 نبا

 وه لقتنا ىتم فرعنالو « ىنالقسعلا دمصلا دبع نب دمحم نب نسحلا وه « ءابخشلا نبا ليقو

 ةفيلخلا دهعل ةيمطافلا ةلودلا نيواودب اركبم قحتلا هنأ ودبيو « ةرهاقلا ىلإ ةينالقسعلا هترسأ وأ
 اهيف همسا عملو « باتكلا رابك نم اهب لمعي ناك نم ىلع اييف جرخمو ( ه4417- 11717 ) رصنتسملا

 ربكأو + دونيلا ةنازخخ'ىمسملا رصم نجسب لي هار ىتح 4417 ةنس ىلإ ىضمنال اننأ ريغ « قلأتو

 ىلع نب ليعامسإ ىضاقلا هرهص لتقب رمأ اك هلتقب رمأ ىذلا وه رصنتسملا ريزو ىلاجلا اًردب نأ نظلا

 نير نب: سلا اهي نع يذلا قااقلا ب داع

 « نيتليضفلا ىذ ديجملاب ٍبَّقُل كلذلو ء اعراب اًبتاك ناك ايكاعراب ارعاش ءابخشلا ىبأ نبا ناكو
 « ةعيدبلا بطخلا هل « هتْحْنو مالكلا عادتبا ىلع رداق « هتعّتك ديحم ديحملا ١ : داعلا لوقي هيفو

 .ةنودم لئاسر هل . ءارعشلاو ءاحصفلا ءاغلبلا دحأ » : هنع توقاي لوقيو « ؛ ةعينصلا حلملاو

 اويذ ىف بتك .. ٌدتعا ابمو ٠ نيمعبلا 5 ناسا ميحرلا دبع ليصاعلا ىضاقلا نإ ليق ةروهشم

 توقايل ءابدألا مجعم ءابخشلا ىلأ نبا ىف رظنا (4) ةعبط ولحلا حاتفلا دبع قيقحت ) ىبحملل ةناحيرلا ةحفن )١(

 باتكلل ةيبرعلا رادلا عبط ) ماسب نبال ةريخذلاو 8 108/4 ( ىلحلا

 ناكلخ نباو 5177 ص ( ىناثلا دلحا - عبارلا مسقلا سنوتب ةنيدملاب لبج : ىوضر (1؟)

 . 8 رجأ .: ارك(" )



4*١ 

 هلاقدصأ ىلإ هسفن نع هبتكامو تايناوخإ هلئاسر رثكأ نأ الإ .. رصم بحاص رصنتسملل لئاسرلا

 « ةريحما لئاسرلاو « ةروهشملا بطخلا بحاص » : ناكلخ نبا هنع لوقيو « هنامز ءارمأو ءارروو

 نرقلا ىف ىرهاق بتاك عربأ ناك بير نودبو .« ىَلوُطلا ديلا هيف هلو ءرثنلا ناسرف نم ناك ٠
 ةريخذلا ىف ماسب نباو توقاي ظفتحاو « ةيصخشلاو ةيناويدلا هلئاسر دهشت ايك « ىرجهلا سماخلا

 : فاطعتسا ةلاسر ىف هلوق كلذ نم « ةعيدب ةيصّحش لئاسر اهرثكأو « اهنم ةريبك ةفئاطب

 ساسأو « قيرع لصأ ىلع ةعوضوم . دوهشملا ةقداص 0 ةنيتم تناك اذإ تاّدوملا و
 نسلأ اهئاقانت نإو « ةضرتعملا ليطابألا اهزلزت 7 ء 501 ةهيشلا اهّمرَتْخَت مل « قيثو

 . ةعغقرم تراص دق ىالوم ةرايز تيأر الو ٠ "7 ةفوفم ظفللا نم دورب اهّنَلَعو . ةفلتخم

 . اضئاغ ههجو نمرشللا ءامو . اضقانتم هلوق ىرأ ترصو « ةعورم تداع دق هتدوم 7 بونجو

 ظ : هتدهعام دعب نم

 هلاقل لبق محلا ىقْلت داكتف ههجو نع ههُجَو ةقالط ىِبش

 هلام نم ىوترال (حناوجلا ىداص ؤرما هلّمأت ول  هجو ١ ءايضو

 ىلع نظلا هوس َقّرطتيو « هوب بايترالا ىلع بيعي نأ افوخ ةلعلا نع هلاؤس ىلع رساجتأ م
 - ِهَّمَسِي لو - سانلا ضعب نأ ىنربخأف « هنطابو هرهاظ ربْخَيو « هتئافد ملعي نم تلأسف . هدهع

 هللاو « ّبْنَع : تلقف « هئاخإو هدو ئخاوأ لزلزو « هئافو ىلع ةراغلا نشف ىلع هيلإ لقن
 ءِهلْذَعو « هفاعسإال « هفاصنإ ىلإ ىالوم مكاحأ انأو . "ةياكنالو ةياكشو « بنذالو
 دقف نآلاو .. لطابلا ىلع ًقحلا بيلغتو ٠ "” لحاملا لوق ضفرب هردجأ ناك امو « هلضفال

 لا ع ةديدم هدو لالظ تداع نإف « تفطعتساو ىالوم ةقلاتو ى4) تفج ٌّ تدمر

 . « لئاضفلا لمش عمجت نأ « لئامشلا كلتب ٌنسحف «ةديدج 9 ًةفوصحم همرك
 . اقح اديحي ابتاك ناك هنأب ءابخشلا ىبأ نبال دهشت « ةقاشرو ةفخب مفلا نع قلزنت تاعجسلاو

 سانج نم عيدبلا تانسحمب هتاعجس نيزي ناكو . ةراتخم اًررد هليحيل .« هعواطي ناك ملكلا نأو

 .رهقو ةبلغ : ةياكن (5) ظ . ةعجوملا : ةضمرملا )١(

 .. ةميقلاب ىعاسلا : لحاملا (/) .:ةططخا ةققرلا باقلا' :ةةفوقلل ةوزتلا وذ

 :تحرأ الكوب امير يبن راسنا عضوا (8) . ةحضاو ةراعتسالاو « ميسنلاك ةنيل حير : بونحلا (*)

 . ةنيتم ةّكحم : ةفوصحم (94) 0, . ناشطع : حناوحلا ىداص (4)

 ..رصاوا : ىبخخاو (ه)
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 جرختسيو اهيلع صوغي فيك فرعي ناكو .'ةفيرطلا ةركتبملا تاراعتسالا هدنع رثكتو . قابطو

 ظفحب اونعي نأ هدعب نم باّتكللو لضافلا ىضاقلل ىعيبطو « ةقاربلا اهفادصأ نم ةسيفنلا اهثآل
 . داوقلا ضعب اهيف بتاعي ةلاسر نم هلو . نوغوصيو نوبتكي امف 'هورضحتسيو همالك

 ؟ هلام : تلقف « هبكانم عزعزو « هبجاح ١ بّطق دق سمألاب ىل هترظن دنع انالف تيأر »

 ريداقم لهجو . اهملظو هسفن قعف هلقع لق مأ « ىهنو رمأ هب "' ' بصُع مأ « ىحَو هيلإ لزنأأ
 نيبرقملا ةكلالملا ىأر مأ « همهف بئاص َنطِفلاو ء هككح عوط ايندلا نأ دقتعاو « اهميقو ءايشألا

 سيف مهج رانو « هدي ىلإ تلت ةنجلاَرامو « هّبح جعال وكشت '" نيهلا روحلاو هب نش

 « هنيميب تايوطم تاومسلاو « هنيعُم نم ّدمُي رثوكلاو « هدنز نم

 هب أزهب ىضف « ارابكتسا ربكتساو ىلاعتو « هيلع هفنأب خمش ىذلا دئاقلا اذهل ريرم باتع وهو

 , رورغم لهاج وه لب « ايهان ارمأالو . السرم ايبن سيل وهف « ةبقاعتم تايرخس هنم رخسيو
 امنأكل لب . نطفلا عمجم هلقع نأو هرمأب مكاحلا هنأ نظ امنأكو . اهرادقأ الو سانلا بق فرعيال

 « هدي دم ةنجلا رامث نأو ء هبح حيرابت وكشت نيعلا روحلا نأو « ةكئالملا هب عفشتت ىبن هنأ مهوت
 : اهرابا دحا وا « ةنجلا رهن دمتسي هنيعم نمو . مرطضملا ىراولا هدنز نم سبتقت متهج رانو .

 وحنلا اذه ىلعو . هنيميب تاّيوطم تاومسلا لاخو . نوكلا بر هسفن مهوت امنأكل لب . رثوكلا

 ةروس ةيآل حضاو سابتقا ةعطقلا رخآ ىفو « ميمصلا ىف دئاقلا اذه اهب نعطي « هتايرخس ىلاوتت

 ىف هظافلأو ميركلا نآرقلا تايآل سابتقالا اذه رثكيو . ( هنيميب تايوطم تاومسلاو ) : رمزلا

 نم مدقت امو كلذ لكو . همالكب هل اًجزام اهيف هداشنإو رعشلاب داهشتسالا رثكي ايك « هلئاسر
 هلو . مهلئاسر ىف اًننسو مهل اراعش هدعب نوي رصملا باتكلا هعضو ةيعيدبلا تانسحملل همادختسا
 . هتدئامو فيضم ءاجه ىق ةلاسر نم

 او عال سلا يارحيم

 )١( اهليمج نينيعلا ةعساو : ءانيع عمج : نيعلا 22 هييجاح مضو سبع : بطق .

 ارابغ : اجهر (4) . هيلإ مس : هب بصع (؟) ]



 ْ إنفرة 

 .. فايضألا نم طق © ذّعنت ملو , فاطلإلاو رغصلا ىف تككحأ دق ةفغرأ تيأرف 2١ ٠ ناوخلا
 اهنم لك ةرارق ىف لعُج دق « فارطألا نم طاسوألا ةديعب , فانكألا ةعضاو « فاحص ةئالثو

 « انيميو الاش انيلع فرطت هنيعو ةلوج انلُجف « بعتلاب الإ ديلا هدجتالو , 7 بّعَسلا عفديالام
 . «فارسإلا انب ّنَظ دقو . فافكلا براقن ملو انقو « انوكسو ةكرح انم دقفتتو

 لع 0 ةردقلاو هتناصرو ظفللا د وا ىلع هدنع امئاد د 3

 . ءارطإو ءانث نم فالمألا هيلع م امع ريدج قح وهو . هتسالسو

 قامم .""' نبا

 م 0 قاَمَم هدج ناكو ا ماخخلا 00 ا طوبا

 ناك هلمع نم ّصفلا نإ لاقيو . رهاوجلااب ريبخلا الإ هفرعي الف توقايلا ةغبص َرْولبلا غبصي ناك هنأب

 حبلملا وبأ هنبا لصتاو . هرظنم نسحو هتدوجل نويعلا هوحن تفوشت ةغاصلا قوس ىف هيلع ىدون اذإ

 هدعب بتكو « لاملا نوئشو تاعاطقإلا ناويدب هفظوو ٠ شويجلا ريمأ ىلالا ردب رصنتسملا ريزوب
 وأ شيجلا ناويد وأ تاعاطقإلا ناويد نولوتي « هتيب ىف ىناويدلا لمعلا اذه لظو . لضفألا هنبال
 ةلودلا مابأ رخآل ناويدلا اذه 090 الخخا دتتم ادحاو اناويد تناك اعيمج اهلعلو « لاملا ناويد

 نيدلا كيما لإ ىمطافلا دضاعلا مايأ رخآ ى ةرازولا تدنسأ اذإ ىنح ٠ بدذهم ريطخلا ةيمطافلا

 لبقو ٠ تاعاطقالا ناويد نم هديبام ىلع نيدلا دسأ هرقأو . هدي ىلع هدالوأو وه ملَسي هارن هوكريش

 ةيرصملا ةرازولا ىلو هوكريش نيدلا دسأ نأ فورعمو ..انرك ذ ايك نيلخادتم اناكو . شيجلا ناويد لب

 ةرهازلا موجنلاو 077/7 ىزيرقملا ططخو 7١/١ ىطفقلل ماعطلا اهيلع ةدئاملا : ناوخلا )١(

 اهوسملب مل فايضألا نأ نع ةيانك (7)

 ديدشلا عوحلا : بغسلا (*)

ئاسرو هتمحرنو ىلام نبا ل رظنا 0( (
 مسق ) ةديرخلا هل

 مسق ) برغملاو 60/ ءايدألا مجعمو /٠6 (رصم

 ةاورلا هابنإو 75١١/١ ناكلخ نباو 564 ص ( ةرهاقلا

 تارذشو 87/١ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو “/١78

 ةيعفاشلا تاقبطو ه-ه/١1 ةرضاحملا نسحو ٠١/82 بهذلا

 هلبقو ةديرخلا ىف هدعب ةمجرن ريطخلا هيبألو 74/8 ىكبنلل
 . برغملا ف
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 « هبابش ناعير ىف لازيال وهو همالسإ نسحو ملسأف هرمع نم ني رشعلا ىف دعسأ ناكو 874 ةنس

 . ©ا/ا/ ةنس هتافو ىلإ ىناويدلا هلمع لاوط هنوعو هيبا دعاس ناكو

 رظان هنيعي هلعج امم ء هفرظل سلجملا لبلب هيمسيو ىقامم نباب بجعي لضافلا ىضاقلا ناكر
 نيدلا حالص ةدم ةيقب لمعلا اذه هل لظو « هيلإ لاملاو شيجلا ىناويد دانسإ عم رصمب نيواودلا

 ركش نب ىنصلا رزوتساو 085 ةنس بويأ نب لداعلا ناطلسلا ىلو اذإ ىتح « لضفألاو زيزعلا هنباو

 هعم ناويدلا ىف هلمع مايأ هقح ىف هنم ردصي ناك ام ببسب « ريزولا نيبو هنيب رهفكي وحلا ذخأ

 مث ماع وحن ةرتف رتتساو . هلاومأ تردوصو « تارمازلا دلع يدوخ ىتح ةليوط ةدم ضمت ملف

 نب رهاظلا امناطلس ىلع ٠04 ةنس بلح لزن ىتح هرارف ىف دعبأو « ماشلا ىلإ رارفلا ىف لاتحا

 ةنس كانه ىوت ىتح هاياطع هيلع غبسي لظو امولعم ابتار هل لعجو « هلابقتسا نسحأف نيدلا حالص

 "ع

 اهنم ء افنصم ني رشع نم رثكأ اهنم همجعم ىف توقاي هل دع ةريثك تافنصم قامم نبا ضنصو

 ةريخذلا لثم ةيرعشلا تاعوسوملا بتك نم وأ نيواودلا ضعب نم ةيرعش تاراتخم اهنمو تافلؤم
 نيح هب بجعأ لضافلا ىضاقلا نإ لاقيو «ركذي ءىشلاب ءىشلا » هتافنصم نمو . ماسب نبال

 رصمب هرشن ىذلا نيواودلا نيناوق باتك هتافلؤم مهأ نمو . بهذلا لسالس هامسو هيلع هضرع

 ' هططخ ى ىزيرقملا لوقي ذإ باتكلل رصتخم هنأ ودبيو ء دحاو ءزج ىف ةيطع لايروس زيزع

 اهاوحأو اهوصأو اهموسرو رصم نيواودب قلعتي امف زيزعلا كلملل هفنص نيواودلا نيناوق هباتك

 اهنم هرصتخا دحاو ءزج سانلا ىديأ ىف عقي ىذلاو « ةمخض ءازجأ ةعبرأ وهو اهيف ىرحيامو

 نوناقو ةعيض لك ةحاسمو رصم لاعأ نم ةعيض فالآ ةعبرأ هيف ركذ ىتامم نبا نإف , فنصملا ريغ

 . « ةغللا ىف فيرط نبا لاعفأ بيده هتافلؤم مهأ نمو . ( ةلغو ( دقن ) نْيَع نم اهلصحتمو هير

 نيب هل مجرت هلجا نمو « ةدايزو ىنسحلاب هِيف أو « هداجأ » : ةاورلا هابنإ ىف ىطفقلا لوقيو

 . شوقارق مكح ى شوشافلا باتك وه « هل ةغل ةيماعلا راتخا باتك هلو . ةاحنلاو نيبوغللا

 حالص ةريس مظنو . نمزلا دي نم طقس ىرعش ناويد هل ناكو . عضوملا اذه ريغ ىف هل ضرعنسو

 دنع هتمجرت كلذ ىلع لدت امك ارعاش ريطخلا هوبأ ناكو . ارعش ةنمدو ةليلك باتك مظن امك نيدلا

 . برغملا قو داعلا

 ناويدلا ىف باتكلا دحأ » : داعلا لوقي هيفو ء رعشلا نسحي اك ةباتكلا نسحب ىتامم با ةاكو.>

 رحسلاو « ىوقلا رطاخلاو «. ىوّسلا مظنلاو . ىلعلا رعشلاو « ىلحلا لضفلا وذ ء ىلضافلا
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 ةروص ةحرتقملا ةحيرقلاو . نسحلا رثأ ©9ةيفاقلا ةيفاقلاو ء 2” ئورلا ىورلاو ٠ 2” ىوناملا
 دعبو . ٠ ةعانصلا ددَّم نم ةدمتسملا ةنطفلاو « ةعاربلا (© دَّدَج ىلع ةميقتسملا ةركفلاو ء نمل
 بناجب ةيباتكلا هتعارب ىلع لدت ةيصخشلا هئاسز نم الوصف ىور هراعشأ نم ةفئاط داعلا "

 هررد ررغو '' ا هرجف رونو: عيدبلا هركن (" رون نمو » : هلوقب اهل الهتسم ةيرعشلا هتع
 مئارك هب 30 ىَدْحّيو . مئاقلا مئاهب هل "9 ىَدْحّتام .  ةعينصلا هررغ رردو 0
 ن7 هيادب بادآلا طبتغتو . هضوح نم ءانسحلا ركتو « هضور ىف نسحلا عرب . مراكملا

 . « هبا بابلألا طبترتو

 ىدحإ ف قيدصل هقارف اهيف روصي ةيصخش ةلاصر نم لصف داملا هل هنودام فيرط نمو
 : الئاق تايسمألا

 سمشلا قارف 29 قرفل ناردجلا فارطأ ىف رهظ دقو ءراهنلا تايرخأ ىف هنع تلصف »
 ىلع براغملا ىف َ ال داوّسلا قراشملا تسسلو « فشلا رانب ليصألا بهذ بَهَذ الف . رارفصا
 تم اشتو 235 راثنلا مهاردك . راثلا بلط ىف بكاوكلا بكاوم تقارن 6 .قرقلا قف: سنفلا
 ىلع رهظف ةقفاوملا رمقلا فلكتو ؛ راجشألا ىف راهزألاب - راحسألا ىف تفلتخا نإو - اهرهاوز
 فلخلا ردغ نع برعاف ادسح أهريختسي ملف موجنلا علاوط هب ترمو , 29 نّلكلا ههجو

 رخآو ٠ وحي رئاط دحاوف 2'* نْيَرسلارْبَص ليعو . موجنلا هوجو ىف « موجولا رهظو . فلسلاب
 رجفلا نَسوَس ادب نأ ىلإ ءربخلا عمستو رثألا وفقتل ةقباستم ةقحالتم لزت ملو . موقيال عقاو
 نم ةلازّعلا تزربو ؛ ايرث دوقنع لكأي هبلعت داكو ٠ و حابصلا رغث مستباو ٠ حالو
 « احم ةقاَلَع 2032590 سانكلا ا

 ىسرافلا ةيوناملا بهذم سسؤم ىنام ىلإ ةبسن ىوناملا )١(

 مالسإلا لبق
 ةديصقلا هيلع قب ىدذلا فرحلا : ىل ىلوألا ىورلا (؟)

 . ةلغلا ىفاش ىأ ءاملا نم ةيناثلا ىورلاو

 ةفاقلاو ٠ ةديصقلا ىف تيبلا ةيابن : ىلوألا ةيفاقلا (*)

 . هعبت ىأ ءىشلا افق نم ةيناثلا

 رهز :رون (©) وتسم جبن :ددج (4)
 ارون قشنملا : عيدصلا 5١

 . ةعيدبلا : ةعينصلا (8)

 ذيواعتلا : مئاقلا . تايهبم : ماهي . عطقت : ىذحن (4)

 ةعصانلا . ةعيصنلا (٠؟)

  0٠١راعشألاو زيجارألاب قاست : ىدحم .

 ءزج : قرف (١؟) هطمت ىأ هبأد ليهست : هباد )١١(
 ماردلا نس ةفزلا ف سورعلا ىلع رثنيام : راثلا 05

 ةردك نم انايحا رمقلا هجو ولعيام : فلكلا )١4(

 ىمسيو رئاطلا رسنلا ىمسي امهدحأ ناين : نارسنلا )١8(

 عقاولا رسنلا ىناثلا

 ةقروو ضييأ هرهز تبن وهو ناوحقأ عمج : حاقأ (15

 . نانسالا هب هبشيو ةلوارألا وهو راشنملا نانسأك
4 

 ل 5 : سانكلا .. ضمشلا : ةلازْعلا
)١9 

 هجولا ةشب : اها ةقلط . هب رتتسي رجشلا . '
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 ىنامم نبا ةعارتب هيونتلا ف قحلا لك احم ناك ىنابصألا داعلا نأ ىلع لصفلا اذه لديو

 ى سمشلا ءاوضاف ؛ . لصفلا اذه تاعجس نم ةعجس لك ىف ودبت داكت ةعارب ىهو « ةيباتكلا ]

 ليصألا بهذ ىراوتو . قارفلا لول اعزفو اقرف ناردجلا فارطأ ىلع اهترفصب سكعت ليصألا

 تلبقأو . براغملا ىف ةقيرغلا سمشلا ىلع داوسلا قراشملا تسبلو « عاتلملا قفشلا ران ءارو

 ق مهاردلا راثت اهناكو ةعمجتمو ةقرفتم « راثلاب سمشلل بلاطت اهشويجو . بكاوكلا بكاوم

 بايغل هدحو رهظي نا رمقلا فلكتو . راحسألا ىف راجشألا ىلع راهزألا اهنأك وأ . سارعألا

 ادسح ءربخلا ام اهأسي ملف اهعلاوطو بكاوكلا هب ترمو . ههجو ىلع فلكلا رهظف هتخأ سمشلا

 امهربص ادقفي نأ نارسنلا داكو , موجنلا هوجو ىف موجولا أدبو . فلسلاب فلخلا ردغب ايكاردغو

 هرهزو رجفلا نسوّس ادب نأ ىلإ . ةقحالتم موجنلا لزت ملو . موقيال عقاو رخخآو موحي رئاط دحاوف

 ءارعشلا هش املطو . حاقألاك ءاوضأ نع حابصلا رغ مستباو ٠ ها حالو قرشملا ضييألا

 ةلازغلا سمشلل ءارعشلا ةيمست لغتسي ايك  ىنامم نبا كلذ لغتسيو . دوقنعلاب ايرثلا موجن ةعومج
 ةحضاو ريظنلا ةاعارمو . رجشلا ىف ءابظلاو لازغلا سانكك سانك ىف قفألا ءارو اليل رتتست اهلعجف

 ةرفصل عئنارل ىنامم نبا ليلعتك ٠ . ليلعتلا نسح هلك لصفلا ىف عيشيو . ةريخألا تاعجسلا ىف

 قرغ ىلع انزح قراشملا ىلع ليللا ريكاوب ىف مالظلا راشتنال هليلعتو « ناردحلا فارطأ ىلع ليصألا

 نزحلا هفلكتل رمقلا فلكل هليلعت اضيأ نوللا اذه نمو <قاوسلا نمل هنت نرتع وهو ٠ سلا

 نع بكاوكلا لأسيال رمقلا لعجيف « ريظنلا ةاعارم عم ىنامم نبا ىداّميو . سمشلا قرغ ىلع

 نوللا اذه نمو . فلسلاب فورعملا فلخلا ردغ هسفن ءاقلت نم هيق رعشتسي ادسح سمشلا ريصم

 فيعاضت ى قحالتتو . اههريص نم ادقف ال هبحاص عوقوو ني سفتلا فحأ اربط هب للعام اضيأ

 : ةبتاكم ردص نم هلو . تاقابطلاو تاسانحلا نم هتاعجس هب ىشويامو . تاراعتسالا كلذ

 رماوه تاربعو . 27 مرضت ماوس تارفز اذ .. سلجملا ضارعإ نم ضرع امل ٌدبعلا لزي مل

 زرحتي نأ نع تمصلاب . ممذتيف اًيِع الكلاب رمت هرذع م طسب نع تارابعو . © ماصتت

 بلقلا لوانت مكف « مركتي ىتح رّدكتي اهف هتدوب نظلا ةءاسإ نغ هّرنتت راكفأو « 29 مّرحتيو

 قشف ىرجأ اركسع هعومد قباوس نم ىرجأو ء ا هدحو هدح زواجت الل قلقلاب هدلجف « هدلج

 امارح هدنجع : مرحتي (14) لغتشت : مرضتت . حربتال ةمزال : ماوس )١(

 طايسلاب هبرض : هدح (©) عطقتت |: 0 . ةلئاس : ماوه (؟)

 : ممذتي 26
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 هف الخ لبق توملا ناكول ىنمتو «ةدوسم ِهرْبَص هجو ةفيحص تدب نأ ىلإ .. "7هّدَخو هّدخ

 . هراظتنا كوش ماظتنا نم ميركلا هباتك دورو درو ىَنَج ىتح . 20ه "'هَّدو هقالخإو ءهدعو |

 ظ لبح لوصومو «؛ مفر دق ةدوملا مَلَع نأ ملعف « هراظنأو هلاثمأ ةفاك ىلع هيلع همودقب هرظان عفرو

 . سفنلا ىنامأ هيف تعمتجاو « اذافن عاطتسا ول هتحفاصمل جرخي بلقلا داكو « عطق دق ةوفجلا
 اموظنم هدجوف « لالد الا دبب هنو . لالجالا ديب هلوانتو . «) ادام الملا عيمج نود هتذختاف

 ابرط رطاوخلل حينت ظافلأو . اًَبَح هطقنو امادُم هدادم حال امل ةعّصرمل وكمل ا ليغ - لع

 دايأو د كر قيبفاطن تالا رادو 2 ابهذ تناكل ةضف حيرصتلا ناكول تاضيرعتو

 . « تفكو تّمع ىتح اهلضاوف تفكتسا ام

 هَ

 مرصتت تاربعلاو مرضتت تا . لصفلا اذه ىف حضاو تاراعتسالاو تاسانحلا ىشوو

 هبحاص ضارعا ءازإ ذولي بلقلاف . ةماتلا هتاسانج اناقلت نأ ثثيلتالو . . مرحتيو تمصلاب مثذتي اي

 . ةانحلا ّدَحُي ابك هدحيو هه يتلو هد وانغ .نخ . قلقلا طاوسأب هبرضيف هدلجي هسلحم ىف هنع

 ول ىنمتيف هبحاص ةدوم ىلبتو قلْخَتو « هيف رثؤتو هقشت ىأ هّدْحَتو هدخ قشتف هعومد قباوس ىرجنو

 ى هيلإ دوعي اك « اذالمو ْذالملا ٠ نيب ماتلا سانجلا اذه ىلإ ىامم نبا دوعيو . هرازو هدو توملا ناك

 اناقلتو . كلا نب دو حاب لضاوف تمعو ترطمأى أ بحسلا تفكو نيح لصفلا ةيابن

 نم هنع رثأام فيرط نمو . هرثن ىف هل اراعش كلذ ناك امنأكو ؛ قابطلاو ريظنلا ةاعارم لصفلا ىف

 ظ . هلوق لينلا ءافول هريوصت

 « عارذلل عيصإلا نم لقتناو 1 خف , 99 قطو . 29 عافتلا مَع هنإف كرابملا لينلا امأو »

 . ؛هايإالإ بوهرم بوهوم الو ء هاوس قيرط عطاق رصمب فلي مل ىتح

 امنإو عبصإلاب ساقي ال ىذلا هنافوط لب لينلا نانضيف ةليلقلا تالكلا هذه ىف روصي وهو
 رودلا قانخم ذخخأو قرطلا عطق ىتح . عاقبلا عيمجو ىداولا تاعفترم هجوم الع ىذلاو عارذلاب

 ةينايبلا ىنامم نبا ةردق روصيام انمدقام لك ىف لعلو . نامألا هنم ءاوبلطو سانلا هيهرو ؛ ناكسلاو

 نم لصفلا ىف تفكو . ترطمأ : تفكو (©) ' هيف رثأو هقش : هدحخخن )١(

 ةيافكلا | ايلاب هلعج : ْئيشلا قالخإ (؟)

 لينلا ىتداو تاعفترم : انه عافيلا (6) ١ هراز : هدو (*)

 م : نط )31 : أجلم : اذالم 2(



108 

 نم ةريثك تاقاب انملإ لمحو « هرثنو هرعشب . مجارتلاو بدألا بتك ىنعت نأب اريدج ناك هنأو

 . هلئاسر

 سناكم نب 2" نيدلا رخف
 « ةيطيق ةرسأ ةلالس نم « سناكم نب ميهاربإ نب قازرلا دبع نب نمحرلا دبع جرفلاوبأ وه

 ى باتكلا نم ناكو . همسا نم حضتي امك السم بألا ناكو . ةرهاقلاب 748 ةنس هيبأل دلو

 . هناسل ىلع اركيم رعشلا لاسف ع ايكذ ناكو « هرارغ ىلع هنبا أشنف « نيواودلا

 ىور هنعو « ةتابن نبا ذيمالت دحأ رعاشلا ةشبلا نيدلا ردبو ىطاريقلا نيدلا ناهرب بحضو

 اهنيواودو ةرهاقلا ىف هنارقأ نيب ةيبدأ ةناكم اعيرس لتحاو . بهذملا 5-0 ناكو . هرتنو هرعش

 ناطلسلا هيلع بضغو . ةعيفرلا بصانملا نم هريغو « ةلودلا رظان بصنم ىلإ اهب قرو « ةيناطلسلا

 « هسأر ىلع اسكنم قايرّسلا ةبشخ ىلع هبيدأتو هترداصمب رمأف ةرم تهذ ( 78-01 ) قرقرب
 : لاق

 " ىوسان بيذعت تبجوأ ِةمّرَجِل اسكتنم قايرّسلاب ْتقّلعَت امو
 وم هيو

 . قشمد ريزو هنيع مث « لمعلا ىلإ هداعأو قوقرب ناطلسلا هنع افعو . هفرظ ىلع ناتيبلا لدبو

 الضف حراط ايك اهءالضف حراطو . بلح لخد قوقرب ناطلسلا ةبحص ىو . ةدم اهب ماقأف

 ىوت هنأ ريغ « ةيرصملا رايدلاب ةرازولا ىليل ةرهاقلا ىلإ هتدوع دعب قوقرب ناطلسلا هبلطو . قشمد
 اللا 0 ا ا

 2 اذه ريغ ْق عيدبلا هرعش ضعب اندشنأ دقو ٠ ةننآ

 نهدلا ىوق ناكو : ةنماكلا ردلا ف رجح نبا لوقيف « هل اومجرت نم لك نيدلا رخفب داشأو

 ارعاش الضاف ابيدأ ناكو : ةرهازلا موجنلا بحاص لوقيو « ءاكذ دقوتي ةردانلا داح قوذلا نسح

 ه1 4١١. س١ سرق رردلا هرعشو هرثنو هتمجرتو سناكم نبا ىف رظنا )١(

 . ىدسج : ىقوسان . بنذل ىأ مرح : ةمرحل (1) ىنعألا حبصو ١1/11 ةرهازلا موجنلاو 48/7 ةنماكلا

 277414 2١4 ص ىومحلل بدألا ةنارخو "11
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 ةقرلاو: نيا ةراغ ىف مرهشودب :هريضض ىف ةررضلا زارتلابءارعتشلا ةلوغتف »كح ا وهو... اغلب اخيضفا“
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 لدت ةيصخش لئاسر هلو . بدألا ةنازخ بحاص ىومحلا ةصاخو هومجرتم هل هاور امم حضتيام

 نيدلا ردب ىلإ اهب بتك هحبص ىف ىدنشقلقلا اهب ظفتحا ةلاسر كلذ .نم « ةينايبلا هتعور ىلع
 ةدايز ها زو املاعنبنلا ناهي" ناك نأ فدانستو 46 ةننه قظمدي ربط قط هتبغ ىف نكتشلا
 : الئاق كلذ هل روصي نأ ىأرف « ةطرفم

 ِرْحَب انالوم ٌريخأت ام . نيمّلاعلا ىف حون ىلع ٌمالسَو : نينمآلا نم نافوطلا اذه ىف انلعجا انّير ١
 000 جزتمي نأ لينلا براق هنإف .. ؟ ءاملا اذه ةيؤر نع هخيشو ملعلا

 ءام نم سانلا ىَقَسَو .. جرحالو رحبلا نع ْثَدَح : لئاقلا لوقب ّىنعملا هنأ ققحام هبئاجع نم

 : لاقف ةدايزلا سايق نع داّدّرْلا ىلا نبا لئسو « ساك بعصأ توملا نم اوبرش اك ةدوهعملا هتايح

 ى عمج ٠ فقخ اف رازو « فقطف لاك : بابعلا لاهو . 27 بابيَلا التما .« سايق الب داز

 قيقرلا قوس اصوصخو رصم قاوسأ ىلإ ٌسانلا لخدو « حلملاو ىداحلا نيب لابجلا ىلإ هدوعص
 باضه تحبصأو « 9 مُيألاك مي لك ىف باسني ٍراّيتلا اًدغو « ")حاولا :تاذ ةيراج لك ىلع
 ناولألا ترّيغتو « ىئام ٍجْرِب لكف كالفألا تلاحتساو « مّيَعلا عطق ىهامت أكو رحبلا ءامس ىف جوملا

 ىلع هنيع )7 تّرمَحاو .رضخألا نوميللا 7 فرقأ نأ ىلإ ىلاحتو .. ىنامس ضرألا ىفام لكف

 لك حبصأو « ديدملا رحبلا وهوال كك هكولس بعص دقلو ءرمحألا توملا مهقاذاف سانلا
 هقاس ٌرمش دقو دشنأو « لبجلا ةيراساي « نيراّسلل مرهلا لاق مكلو .. ديزيو 9 ارفعج هنم لودلج

 .ءرحبلا اذه ٌلوهألإ لوهال : لوهلاوبأ لاق مكو « للبلا نم ىفوخ اهف قيرغلا انأ : ضوخلل
 مجه دقو انالوم هآر ولو ..رهنلا "9 ءارو ام ىلإ انه نم لينلا اذه لثم انيأرام : نورفاسملا لاقو
 هنااا ريغ هع 1 وكيلا قعابل عتق قرقنللا نإ يدوب ىرابدلا لالخ ساعت رفع لع

 مالا جو لغ تلط نق ةنيقنم لكو بقر روب فضلا كه هواوي 105012 قعر كل

 )١( بارخلاو رفقلا : بابيلا .

 نفسلا ديري (؟)

)”( 

20"): 

005 

 ركذلا ةيحلا : مبألا .رحبلا : ميلا

 ةحنارلا ةبيط" ةفورعملا ةفرقلا نم ءرّطع : انه فرقأ

 + حت الإ .قارفلا دنع اهنارتأ ان: كلاق كفؤ ءامسلاب تطلتخا نأ ىلإ رحبلا ءاقترال تقتراو

 . ريغصلا ربنلا : رفعحلا (6)

 قرتفلا :اهيلاخ فا نانارعت ءارواع“ءرهلا فازوب اح امو
 ردص ىف روهشملا قشاعلا مازح نب ةورع وه ةورع (4)

 مالسإلا
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 رهن اندو ء حانجلا لولبم ّرسّنلا راط دقلو .. ( 27 ىعلقأ ءكامساي) : لؤافتلا ليبس ىلع نحن اهل انلقو

 دقو نيتاسبلا سجرنو « حاّرلاب ماق نم هعفدي داك نأ ىلإ ")تيتاخشلاب ىراكّسلا نم ةرجلا

 هل لبق دقو نابلا نطغو . سآ نم كلام هل لبقو ذرولاو .. ميظكو هف نزحلا نم هانيع تضيبا

 . « ساب الو كقناع نمل ىنوط

 لينلا ناضيف فصو ىف ةعيدب ةلاسر ىهو « ةليوط اهنإف ةلاسرلا نم تافطتقملا هذبب ىتكنو

 ءامسلا ىف ةرجناب جزتمت نأ تداك ىتح لينلا ءىطلوش ىف ىلاعألا ىلعأ ىلإ اهعافتراو هجاومأ ومسو

 رصم قاوسأ ىلإ نولخدي سانلا اذإو « حالملاب قتلي لبإلل ىداحلا اذإف « سناكم نبا لوقي ايك
 تلاعتو عراوشلاو تاقرطلا ىلإ هجاومأو هناردغ تباسنا دف . حاولأ تاذ نفس ىلع طاطسفلاو

 كالفأ الو ءامسو ضرأ كانه دعت مو ::نتناخسلا عطق اهناكل ىتح ءامسلا ىلإ هجاومأ باضه

 هيمط ىلإ ةراشإ هنيع ترمحاو «رضخألا نوميللا رّطع ىّتح فرظتو لينلا الحو « داهوو

 « تاراعتسالا هذه ىف سناكم نبا رمتسيو . مال توملا مهقاذأو سانلا قرغأف :رضتحألا ْ

 رهذلا ىأ رفعجلاو هلوادج نيب كلذكو هرحنو رعشلا ىف بعصلا ديدملا نزو نيبو لينلا نيب طلخيف

 وهو ةير هانم ةدلئاقب كاع نيش ررتلا له وهو ةيناطقلا وربع نع روثأملا ةملكلا ريعتسيو . ريغصلا

 . ةيراس ىلإ ةملكلا تلمح حيرلا نأ لاقيو همزلا ىأ لبحلا ةيراساي هل لاقف ماشلا ىف براحي

 نم رطشب الثمتم لاقف هناردج ىلإ الع نيح ناضيفلل هقاس رمش دقو ةزيجلا مرهل هريوصت عورأ امو

 نم لينلا ءاروام ديريال وهف ربنلا ءاروام ةملكب ىّرو دقو . للبلا نم ىفوخ اهف قيرغلا انأ : رعشلا

 .رهنلا ءاروام دالب ىمست تناكو ةيلاحلا ناتسكبزوأ ىف ناسارخ ءاروام ديري انو نادوسلا دالب

 ى نافوطلا نع ثيدحلا نم سبتقا دقو . ةرهاقلا رهاظب اناك نامظع طابرو ناتسب قوشعملاو

 عرسأ امو . ةزوثنم ةريثكر ءاعشأو ىرخأ تايآ ةلاسرلا ىف اناقلتو . ( ىعلقأ ئامسايو ) : ميركلا نآرقلا

 وهف نزحلا نم هانيع تضيباو ) : هيلع فسأ دقو هيبأ نع فسوي ةروس نم سابتقاب ءاجام

 بيبطلا ىسآلاو « ضيبأ وأ ىدرو رهز سآلا : نيينعم لمح ىهف سا ةملك ىف ىّروو . ( مظك

 سانج نم هئتانسحمو هالحو عيدبلا فراخز نم هب ىلحتت امو ىه ةعيدب تاراعتسالاو . ىوادملا

 . ليلعت نسحو ريظن ةاعارمو تاقابظو

 ءاشنإلا ناويد ىف نيببانلا باتكلا دحأ ىمجعلا نب ركب ىبأ ىلإ ريرض ىناوريق صخش ىشوو

 ) )1١براوقلا اهلعل : تيتاخشلا (١؟) ءاملا نع ىكسمأ : ىعلقأ .



44١ 

 . كلذ نم ىمجعلا نبا ىذأتف ( هريغ مداح نع م هعالرع نصت اك قم“ كد

 : ةلاسر نم هيلإ بتكف لقانلا بذك نم نفت اك: قرا 2

 ثيذألا ةماعلا ملاعلا مامإلا انالومو انديس غلب ام - ىنغلب ( جرح ىمعألا ىلع سيل
 . نيبتاكلا ماركلا نيع ةرق « نيدلاو ايندلا نيز ةجحلا بتاكلا ةمألا ققحما رثانلا مظانلا رعاشلا
 « ريرضلا كلذ ةبيغ نم - "7لئاقلا هبدأ حانج تحت لظيو . لطاعلا هب ىَلَحَي ةنيز لازال

 نم هيف امل هنع راذتعالل تا ةميركلا عماسملا ىلإ لقنو . بيغلا رهظب هيف هللا ىشحالام

 ىلع راذتعا ةلهن نم دبالو 7« لصنتلا نم ليلكلا كولمملا نهذ فيسل ءانغال نكلو ٠ بْيرلا
 لاقل « "7 ساجرألا نم رّهطم ةعانصلا هذه لهأل مامإ ىلع ءابدألا فلتخا ولو .. للعتلا ليبس
 هنإف باوجلا امهدحأ : نارمأ هناسحإ نم لوئسملاو .. سانلاب لصيلف ركب ابأ اورم ةغالبلا ناسل مهل

 ركب ابأ نِف ىلاعلا بابلا نع قساف لك ٌدر رخآلاو « ةدشلا هذه نم جرفلا ماقم كولمملا دنع موقي

 هذهك ةيمرب باحصألا ضعب دصق ريرضلا اذه نأ كولمملا غلبو « ةدرلا ف 4 ٍبّلصت نم لوأ

 6 سعال هداسانا نورتو: سعود .ىرعأ ةرمدديلا دذرتوب ها كيطأت

 ( لئاقلا » ةملك ىفو « تاسانجلاو تاراعتسالا نم اهنيزيام عم ةقيشر ةفيفخ تاعجسلاو
 امنإو « لئاقلا رلكتملا بيدألا هبدأ حانج تحت لظُي ىمجعلا نبا نأ ديري ال ذإ ٠ ةحضاو ةيروت

 . . نيجاتحملا نيذوعملا ذالمو نيذئاعلا ثوغ وهف « ةريهظلا ق.راحلا اهتقوو ةلوليقلا نم لئاقلا ديري

 الوزن نيملسملاب هتالص ثداح ركذب افطلتم قيدصلا ركب ىبأ ماب ةيورتلا ف ه ركب ابأ هممسا لغتساو

 نبا داعو . « سانلاب لصيلف ركبابأ اورم » : لاق ذإ ضرملا هب دتشا نيح هل هُم لوسرلا رمأ ىلع
 ى ايدتقم ىئئاولل هباب حتفيال نأ ىمجعلا نبا نم بلط نيح قيدصلا ركب ىبأب ةيروتلا ىلإ سناكم

 ركذلا نم سبتقا نأ ثبلي مو . فورعم وهام وحن ىلع ةدرلا بورح ى ٍددشت نيح قيدصلاب كلذ
 كلذ روصتام وحن ىلع اهجتم ءاقل ىشاولا ءاقل نم ىمجعلا ن نبا ىلع ىغبنيام روصت ةيآ مكحلا

 سناكم نبا حور وا تمدقام لك ىف لعلو . ( ىمعألا هءاج نأ ىلوتو شيع ::ةنآلا

 . ةسالس نم هيف عيشيامو هعجس -ةبوذعو

 :ددكت + بلصت :(4) راهنلا طسو ىهو ةلوليقلا نم بعتملا : لئاقلا )١(

 ةذفان ةباصإ باصأ : مهسلا نصا (6ه) ءربتلا : لصنتلا (")

 مولا وهو سجر عمج : ساجرألا 2
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 تاماقملا

 هعجسب هيعماس ىلع لوستم بيدأ لاتحي فيك روصي ريصق ىصصق ثيدح ةماقملا نأ فورعم

 نادلب ىف رهظي قافآ بأوَج وهو ؛ مهبويج نم ريناندلاو مهاردلا جرختسيف « ةقيشرلا  هبيلاسأو

 هذه ركتبا نم لوأ وه ىناذمهلا نامزلا عيدبو ؛ هتعاايو ةلاوي ع لت لع ةلوبشم اننا رن

 هتاماقم ىف ىريرحلا هلاونم ىلع جسنو « هتاماقم نع فورعم وهام وحن ىلع : ةيصصقلا ثيداحألا

 .ةزوهشلا

 ةفلتخما ةيبرعلا راطقألا ىف ءابدألا نم نيريثك مفد امم اديدش ابابكإ |ههتاماقم ىلع سانلا ًبكأو

 امهنع نولقتسي ةراتو « اهلثم ةيبدألا ةذاحشلا ىلع هنونبي ةرات « عيدبلا نفلا اذه ف |مهتاك احم ىلإ

 لع ةماقلا نونو «انناح ضضقلا ةوكتاي ةقو,,انكفألا شيفقلا ةيدقلا نم يرش دق شكو
 نيب داوقلا) نيتاسبلا فصو وأ .. تاناويح لا فصو ىلع وأ « ةيملع لئاسم ضرع ىلع وأ ظعولا

 ىذلاو ءارعشلا نيب هل انمجرت ىذلا دادحلا رفاظلو . ىتش تاعوضوم نم كلذ ريغو « راهزألا

 ىلإ اقئات موي تاذ حبصأ دقو هسفن اهيف رّوص « © ةماقم تاونس رشع وحنب ىريرحلا دعب ىفوت

 ذخأو رورسلاو رشبلاب مهاقلتف « ةقفر مهنم هتءاج نأ ثبلي مل « حلا ل « ءابدألا ضعب

 « قالمالا الإ قافنالل مهدنع .سيل.نأ مالغ هيلإ ٌرساف ءادغلا تقو ند ىتح وسل ف

 ننس نم يضل هق ناك ةاوش وسو اذإو عرقي بابلا اذإ فقوملا ذاقنإلل ةليسو ف ركفي وه انيبو

 وأ ءاوشلل هعجري له همالغ عم راوح دعبو . ركسو محلو زرأب و ءىلم ريبك ءانإب هيلإ لسري :ةطرشلا .

 مدقيو . مهل همدقي ىولحلا رخاف نم اعيش هدنع دحي الو . نافيضلا عبشيو . هلوبقب هعنقي « هلبقي

 بذعلا مهتيدح ىلإ نودوعيو « برطلاو كحضلا مهزفتسيو « هلاح قيض نع اهب رذتعي ةديصق

 : طفلا اذه ىلع هتماقم رفاظ لهتسيو « سمشلا بورغ يح

 ىف باّذلا نس , 29 ىلاسنإو ىناسلو ىنانبو ىاتج لك دقو . ىلزنم ى موي تاذ تحبصأ» ظ

 أ ٠ ا و . ةعلاطملاو خسنلا ىف « ةعجارملا ةعباتمو ؛ بتكلا ىلع بابكوالاو « بلطلا

 هنيع ناسنإ ديري : ىناسنإ (؟) م44 ص رفاظ ناويد رظنا )١(
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 اذإو « بيبل ةركاذمب ضايترالاو , بيدأ ةهكافمب ضابحإلا.ىلإ سفنلا تقاتف « "0 هقرأ طخ
 ء ناوخإلا نم ةعاج لاقف.؟ ناشلا ام : هل تلقف . عرْقُب بابلا : لاقو . عرسأو لخد دق مالفلا

 . بابلا حتفب َلَجَع كليو : تلقف « قيفر قيفرو « قودص قيدص لك ىل ركذف , نالف مهنم ]

 .«سنألا ةرئثو « سفنلا ةهزن مهف « باجألل هَذَا
 « هرصقو هتبوذعب اناريط هاوفألا نع ريطي داكي ىذلا « فيقخلا عجسلا اذهب ةماقملا ىضمتو

 ةنس قوتملا ريبزلا نب ('' ديشرلا ةيمطافلا ةلودلا مايأ نم ةرخار اناقليو . هظفلل رايتخالا نسحو

 هل ناكلخخ نبا لوقيو « هلثم ارعاش ناكو ءارعشلا نيب هل انمجرت ىذلا بذهملا وخأ وهو

 ناهذألا ضايرو ناّنَجلا نانج باتك فّنص ةسايرلاو ةهابنلاو لضفلا لهأ نم ناكو « رعش ناويد

 ىناهبصألا داعلا لاقو « نمزلا دي نم طقسو ىلاعثلل ةميتيلا ْباتكل ةلككت ناكو « هرصع ءارعش ىف

 توقاي لوقيو « بادآلاو تايعرشلا مولعلاو تايضايرلاو ةسدنهلا ملع ىف هرصع دحوأ » : هلع

 بطلاب افراع « اسدنهم . ايقطنم اخرؤم ايضورع ايوغل ايوحن اقف «ارعاش ابتاك ناك» : هنع

 . ةيملع ةعوسوم وهو « ىعدملا ةغلبو ّىعملألا ةيْنُم باتك هبتك نمو . « اننفتم موجنلاو قيسوماو

 هقراعم نم ةيئاوجس اف نقرعتتتا 6 © ةيسضحلا ةماقلا ىمست ةماقن» ىف ةريككلا فزاع :نوضو

 نم هيلع ادروم ىوحن ملاعب ائداب ءاملعلا نم ةفئاط نيبو هنيب راوحلا اهيف ريدي وهو « ةعساولا ةيملعلا
 ءاملع عم هثيدح وأ هراوح ىلاوتيو « ىغالب ملاعب عينصلا سفن عنصيو . هرهبيام هلئاسمو وحنلا

 ملعو ةضايرلاو باسحلاو ةسدنحلاو قطنملاو ةفسلفلاو ليواتلاو ريسفتلاو هلوصاو هقفلاو ضورعلا

 ءاجامل حرشب اهالت ةماقملا ىهنأ اذإ ىتح . بطلا ملعو ةيولعلا بكاوكلاو مارجألاو ةئيهلاو كلفلا

 هتماقم علاطم ىف هلوق كلذ نم « عجسلاب جومت ةماقملاو . اهتاحلطصمو مولعلا هذه لئاسم نم اهيف

 ىلع الايتحا ةيفوصلاو داهزلا ىزب ىيزتلا ىلإ نودمعيو نيملع وأ ملع ىوس نوفرعيال نم ىلع ايعان
 ىلإ لغلغتلا نع الضف اهردق قح مولعلا :نوردقيال مهو « مهلاومأ نم مهيلع اوغبسيل سانلا

 : اهلك اشمو اهلئاسم

 رد ا يم ريو دوما حال

 ضرعم ىف .ةدافتسالل اضرعتم « ةداهزلاو كسنلل اًرهظم . © هلابس صقو « (؟ هلابرس

 ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم ةماقملا هذه نم (؟) 0 هيتكأ : هقرأ (0)
 ةيردنكسإلا ةبتكمب ناتطوطخمو 20١ (رصم ءارعش مسق ) ةديرخلا هتمجرتو ديشرلا فرظنا (؟)
 هيراش : هلابس ( ©) هيو ةلايرم 49 ٠١ ءا91ا/4 تارذشلاو ١5١/١ ناكلخ نباو "ا
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 خيشلاب ىمسو « مارحلا بلجنو ٠ 0 ماطحلا بلجتسو « ماعطلا كلذب بهوتس « ةدافإلا

 00 ( مومدملاو اهم دومخحم ا ندب زيعو « مولعلا نيب لصفي نأل ِحْلَص دق ٠ مامرإلا

 دل انا نم نسحي امو هليح ىوري ذاحش بيدأ اهيف سيل اهتقباسك ةماقملاو

 حتفلا ىلأ لحم هيف اهبحاص لحي اعوضوم لوانتت ذإ لئاسرلا هبشيام ىلإ هوجولا ضعب نم تلوحت

 . ىريرحلا دنع ىجورسلا ديز ىبأو نامزلا عيدب دنع ىردنكسإلا

 نم اهباتك ةنسلأ ىلع لئاسرلا وأ تاماقملا هذه نم ةفئاط ديعسلا علاطلا ىف ىوفدألا ضرعيو

 558 ةنس دعب قوتملا ريرحن نب فسوي نب دمحم ةلاسر وأ © ةماقم كلذ نم « ديعصلا ءابدأ

 : اهيف هلوق كلذ نم « ديصلا ىلإ هجورخ فصيو اًريمأ اهيف حدمب

 ىلإ ىوأيو « ةموركألل رتب مهنم لك « سانيإب مهرب لصو « سانأ عمام اموي جرخ »

 هسراف نم ىكذأ « !*' مهدأ نوَج نيبام « ةموقم ةفقثم "1 ةموسم ليخ ىلع « ةمورأ ” فرش ءأ

 نم قرع عا ينك ”مير ةفلاس هل « ميرك ٍبهشأو « ؛ نانعل فطعناوأ « نانيم نع غاز اذإ , مهفأو

 ملا ترج نإ أ"' جالمهو : دارملا كدروأ : دارطلا ةتدرزوأ نأ : قيقش ءاذزرب درت وأ قَقَع

 . ميعلا رورم رميو ء 3007 ميألا بايسنا باسني « راهالاك ليل ىف رظني « "”راهب ةضور «٠ 0 هميدأ

 داهم نم. اطار ةجتقط: نع اطر فا « هبريس ىف ءاوحلا كرحيالو « هب ريغ اذإ مئانلا هبنيال

 اننويعل ناك « ايداو اندصق نأ ىلإ « ريسأ هبحاص ةعاط ىف انم لكو « ريسملا انب لزي ملو .. فيصلا

 نم امناولأ تغيصو « دجربز اهرارق شرف امنأك « اضرأ انيتأ ىتح ء اضرع هنم انعطق اف « ايداب

 6ع

 . (« قشاعلل قوشعملا سافنأ 2 قشانلل ىدهت .. دجسعو نبجل

 . ديصلا بالكلو ليخلل عرابلا عوجسملا فصولا نم عطق وحنلا اذه ىلع ةماقملاو

 هضايي طلاخت : بهدأل سرفلاو . ضيبأ بظ.: مير (5) ةايحلا عاتم : مهطحلا (1)

 ةرمح وأ داوس ص ( ةيلالا ةعبطم عبط ) ىوفدالل ديعسلا علاطلا (8)

 . ةرتخم هريس ىف سرفلا : جالمفلا (107) 1 دب

 :هقلحا - ةقدأ 49 ماركإ : ةموركألا . لصألا : ةمورألا (م

 . ضيبأ رهز : رام (94) ”ال ا

 .ركذلا ةيحلا : مجالا )٠١( : مهدأ نوج -
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 - دنع اهلصأ ىست امنأكو . تارخافملاو تارظانملا عباط ذخأتو « كيلاملا مايأ ىف تاماقملا رثكتو

 ديلوتو لادجو جاجح امنإو . صصقالو . لّيِح بحاص لطب الف . ايئابن ىريرحلاو ىناذمهلا

 ماحفولا ضرغب ىواسم نساحملا بلقو ةطلاغملاو ةطسفسلا عم ٠ نيهاربلاو ةلدألل ىبنني داكيال

 فيرط نمو . ءالعتسالا فدي اهيف طارفإلاو تاغلابملا عمو « ةبلغلاو رهقلا ىلع ةردقلا راهظإو

 هترخافم ملقا لهتسي اهيفو « ؟'' ةتابن نبال ملقلاو فيسلا نيب ةرخافملا تارخافملاو تاماقملا هذه

 ةتابن نبا لوقي نا ثبلي امو . ةحضاو لالبّتسا ةعارب ىهو ( نورطسيامو ماقلاو ن ) : ىلاعت هلوقب

0 ! 

 « ةرئاسلا كلملا رومأ مامزو « ايلطلاو فرشلا ماظنو « ايندلاو نيدلا رانم مقل نإو

 رئاخذ ىلإ ةريشملا ىدهلا ةلمتأو ؛ راو (9 هتافع قازرأ قلطمو « ةرئاطلا هتحنجأ (") ةمداقو

 رطاوخلا بذهت ىتبلا خل هللا ةكشو لطابلا هينابال ىذلا هللا باتك مقر هب « ةرخآلاو ايندلا

 وه امنِإف بتكلا ةّرسأ تلع نإو . اهكلس وه اف مولعلا دئارف تمظن نإ .. لطاوخلا

 0 عقلا نم دمتسي امنأك فاخأ دعوأ نإو « عفنلا بلجي ىقوأ دعو نإو .. اهكلم

 رماي ىذلا وهو « هبارق ىف مئان فيسلاو داهجلاب رمأي ىذلا وهف ٠ ةرخافملا هذه ىف ملقلا رمتسيو
 نا ديري ةتابن نبا ناكو . بعرلا نم ءادعالاب لزنيامو نيدلا نع ةاماحملا عم . ناسحالاو لدعلاب

 هلالّيخو فرشلا نم ملقلا رفغتسيو . ءادعألا داهجو برحلا ىف ىّتح فيسلا ىلع هلضف لُْي
 هيف َديدحلا انلزنأو ) : ىلاعت هلوقب همالك الهتسم هاح نع اعفادم فيسلا ىربنيو . هئايربكو ءاليخلاو

 ىذلا هللا دمحيو (زيزع ىوق هللا نإ بيغلاب هّلسّرو هرصنب نم هللا ملعيلو سانلل عفانمو ديدش سأب

 ى نولخدي سانلا لعج ام . هحوتفو بقاثلا همزعب ملقلا رخافيو . فويسلا لالظ تحن ةنجلا لعج

 ىف فيسلل الئاق رجفنيو , ساطرقلا هجو ىلع برطضيو هتاود ىف ملقلا ضفتنيو . اجاوفأ هللا نيد
 ظ . فلعو ةدح

 تنأو حلصلل انأو ٠ عنملل تناو ءاطعلل انأو «٠ عطملل تنأو لصولل انأو ىنرخافتأ ١

 .تنأو نيكملا ظفللا وذ انأو .. رمدملا تنأو ءرمعملا انأو . بارخلل تنأو ةراعلل اناو ٠ بارضلل

 باوصلا نع ةدئاحلا : لطاوخلا (4) ه48 . 1١ ص ىومحلل بدألا ةنازخ )١(

 داعيولاو ريخلا ىف نوكي دعولاو . برحلا رابغ : عقنلا ©) ةمدقم ى رابك عبرأ تاشير : ةحنجألا ةمداق )١(

 رشلا ىف ّْ 000 ٠ حاتجلا

 . هفورعم بالط : هتاقع (9)
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 «٠ كّدح تيّدعت دقل ( نيبم ريغ ماصخلا ىف وهو ةيلجلا ىف اَشَني ْنَمْوَأ ) ىلاعت هلوق تحت لخد نم

 بعتملاو « حيرط دمغلا ىف تنأو لودلا حلاصمل بصتتملا انأ تابيه « كدهج هب غلبت ملام تبلطو

 ريذن نيأو .. ىملع نم كلهجو . ىملح نم كشطب نيأ .. حيرتسم لفاغ تنأو اهديهمت ىف

 . « بابحألا لوسر نم ءادعألا

 « فيسلا لضفب اريخأ ماقلا رعشيو . . نيليك ليكلا هل لبكيو . اقتحم اًظيْعَم فيسلا هيلع دريو

 ةرظانم لق وأ ةماقم ىهو . نيرمقلاك هقافا فو نيديلاك كلملل اههنأب نيفرتعم حلصلا ىلإ ناليميو

 ىف ةنابن نباو . هيناعم ةقدو هذخام فطلو عجسلا ةفخو ةسالسلاب قفدتي بولسأب تجُبُد ةعيدب

 سناكم نبالو . هرايتخا نسحو ظفللا لاجو قنورلاو ةناصرلا عم ءامصلاب زاتمي هرعش لثم هرثن

 اهانب ةيرصملا بتكلا رادب طوطخنا هناويد ىف ةماقم ةيصخشلا لئاسرلا باتك نيب هل انمجرت ىذلا

 نولثمي صاخشألا نم تارشع نيب اراوح اهلعج دقو . بارشلا ىلع اهرادأ ذإ نوحملاو ةهاكفلا ىلع

 2 . تاعانصلاو نهملا نم هنمزل ةرهاقلاب ناك ام

 وحن وأ ةباعدلاو نوجملاو ةهاكفلا وحن اهضعب وحنيو . ةينامثعلا ةرتفلا ىف ةيح تاماقملا لظتو

 « هل اعوضوم حيدملا ذختي اهنم ريثكو « ةملكب هصخنسو . ىجافخلا باهشلا دنع ىرتس ايك ءاجحلا
 ىناعلا ريمألا امهب حدم ١١0/١ ةنس ىفوتملا ىطايمدلا ىميقللا فطصمل 2 ناتماقم كلذ نم

 ىف ةجودزمو نيتديصق اهب أرقنو رعشلا تاعوطقم اهيف رثكتو ةليوط امهادحإو « ادختك ناوضر

 قولخلا ىعفاشلا ىوانفحلا ملاس نب دمحم خيشلا حيدم ىف 99 طاقم همش ةدفلو:.. نيهالا حيدم

 ايلاوملاو اموقلاو ناكو ناكلاو لجزلاو تيبودلاو حشوملاو بيسنلا نم ةيرعشلا نونفلا رئاس اهنمض

 باحصا ضعبل مجرتن نأ انب ريدجو « عيدبلا تانسحم دشحو اهرثن ىف عجسلاب ةيانعلا عم
 تارخامملاو تاماقحملا

 ةلجَح ىأ 9 نب

 دلو .:لتضألا قاسلبلا لتحت نأ دع و لورا دلو عم

 مث « قشمد لخدو جحلا ىلإ هتايح ريكاوب ىف لحرو “76 ةنس ناسملتب ةلجح ىبأ هّدَج ةيوازب

 تارذشو 91١/١© ةرضاحملا نسحو 59 ئدرب ئرغت ٠ اهدعبامو 5١1١/١ ىنريحلا خيرات )١(

 . 3075/١5 ىشعالا حبصو ؟40/5 داعلا نبال بهذلا 540/١ ىنربجلا خيرات (؟)

 . راقنملاو نيلجرلا نع مامحلا مجح ى رئاط : ةلجحلاو رجح نبال ةنماكلا رردلا ةلجح ىلأ نبا ىف رظنا (“)

 نبال ةرهازلا موجنلاو 8٠0/١" ( ةثيدحلا بتكلا راد رشن )
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 بهذملا ىلإ هليم عم قنحلا بهذملا قنتعاو « هيف ره» ىتح بدألاب علوأو ء. رصم نطوتسا

 هاقناخي ةيفوصلا ةخيشم ىلوو  ارثان ابتاكو الضاف اعراب ارعاش حبصأ نأ رصمب ثبلي ملو . ىلبنحلا
 لمح ناك ايك « ةيفوصلا نم ةدحولا لهأ ىلع ءارزإلا رثكي ناكو . ةرهاقلا رهاظب قسويلا كججنم
 ءاقن اخ كوك لا اهون عرق دئاصقب هدئاصق عيمج ضراعو : هببسب نحتماو ضرافلا نبا ىلع

 نيتس غلبت ةريثك تافنصم هل *: ىادرت :رغتا نبا: لوقيزو». ةرجهلل 0/57 ةنيم» قوت تع كجم

 اهو « ةبابصلا ناويد »و «ناطلسلا ناد ركس » : اهرهشأ نمو ةيبدأ بتك اهرثكأو . افنصم

 5 0 . ناعوبطم
 نسح ناطلسلا ىكولمملا رصم ناطلس ىلإ ,/08 ةنس دعب هادهأ دقو ركسلا ءانإ نادركيس ىنعمو

 رصم خيرات ىف هتيمهأو 7 ددعلا لوح همظعم ىف رودي وهو « نووالق نب رصانلا دمحم نبا

 .7 : ددعلا ةيصاخ لوألا بابلا ىف ركذيو . باوبأ ةعبسو ةمدقم ىف هلعج دقو . اهئادحاو
 بابلا ىف ضرعيو . هترسأ ىف نيطالسلا عباس هنأو نسح ناطلسلا نع ىناثلا بابلا ىف ثدحتيو

 ثيداحا عم نسح ناطلسلا ىلإ عبارلا بابلا ىف دوعيو . هب ةعبس ددعلا ةلضو رصم ملقوال ثلاثلا

 نووالق هدجو نسح ناطلسلا ةرساب سماخلا بابلا صخيو . رصم كولم نم همدقت نمع ةريصف

 باوبألا هذه ةلجح ىنأ نبا عبتيو . عباسلاو سداسلا نيبابلا ىف ةرسألا نع ثيدحلا هب دتميو
 ىموم ةصقل ىفناثلا لعجيو . هتروس ريسفتو فسوي ةصق اهلوأ ىف لوانتي ٠ ىرخأ ةعبس باوبأ
 سماخللاو « ىمطافلا مكاحلا ةريسل عبارلاو . مهرابخأ ضعبو رصم كولمل ثلاثلاو « نوعرفو
 نع هركذ اممو . عبسلا تارهزلل عباسلاو .ةرهاقلا ثادحال سداسلاو . رصمب ثادحالا ضعبل

 عنمو نينس عبس ةدم اراهنو اليل عمشلا داقيإب رمأو نينس عبس فوصلا سبل هنأ . ىمطافلا مك احلا

 . مايأ ةعبس لك وأ ةعمج لكربنملا ىلع هبسن أرقي ناكو « رهشأ ةعبسو نينس عبس جورخملا نم ءاسنلا

 ةيخيراتلا ثادحألا طبر .ىف غلاب هنأ ىف بيرالو . ضعب قوف اهضعب تاج عبس سبلي وهو لتفو

 عيرالا تيص نمل لعب « ةريثك ةيخيرات رابخأ ىلع لمتشي باتكلاف كلذ عمو . ا/ ددعلاب

 ظ . ةيمهألا نم ليلق ريغ 7 ددعلا ثيح نمال
 فصولا نم هب لصتيام لكو قشعلا لوانتي - هناونع نم حضتي ايك - ةبابصلا ناويد باتكو

 ةريغلاو ناّيكلاو رسلا ءاشفإو فاطعتسالاو نارجهلاو ءاقللاو باتعلاو ةرايزلا نمو ةأرملل ىداملا

 ىف ةيرثنلاو ةيرعشلا تاراتخناب رخزيو اًباب نيثالث ىف وهو . قاشعلا رهشأو ةرظن لوأ نم بحأ ْنَمو

 ثيداحأ نم ةفئاط ركذيو . هتامالعو هبابسأ قشعلا نع هباوبأ ىدي نيب عضوو . ةبابصلاو بحلا
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 . هباب ف فيرط هقباسك باتكلاو . هقشع ببسب تام نم ركذب همتخمو . هنع ةفسالفلاو ءابدألا

 « هنمز ىف ةرهتشم تناكو « هتاماقم ةلجح ىلأ نبال نيقباسلا نيباتكلا نم مهأ ناك امبرو

 ةماقملا ىهو هتاماقم ىدحإل ىدنشقلقلا ضرعيو .؛ اهيف داجأ تاماقم أشنأو» : رجح نبا لوقيو

 هلوقب اهل امدقم ةريبك تاحفص سمخ وحن اهنم سبتقيو « هئافوو لينلا ناضيفب ةصاخلا ةينارفعزلا
 قطانملا كرّخم 29 رويطلا ىلإ هتبسنب ناك ىذلا رثانلاو ٠ برعلا ةجح ناك ىذلا بيدألا » « هنع
 ىلأ نع ةينارفعزلا هتماقم نم : لوقي ىّتح هيلع ءانثلا ىف رمتسيو « بدألا ةجاّئص رعشلا ىلإو

 :  اهيف هلوق نمو « شايرلا ابأ اميوار ىَّمس ةلجح ىبأ نبا نأكو ع شايّرلا
 : هجالع 7ناطيغلا بيبط ىَيْعَأو , 2" هُجاَّجَت تارصعملاب جزتما دقف هعفد ديازت لينلا نإ»

 برغم برغلل سيل ىتح برو قرشم قرشلل سيل ىبح قّرَسو

 ,عاسالو ٠ ا ل ا املا ' 0 ثيل 2-٠

 نم اهلام ءامسك اهضرأ كرتو ٠ . جورملا ىف ىف *”ءامملا مالا اهب قاذأف (ءاملا نم همصْب لبج ىلإ )

 نم اهئام ءامس ىف مكو ( جورب ىف متنكولو توملا مككردي اونوكت اَهبأ ) : مالا ىلع التو « جورف

 1: ('' عقالبلا اهرايد لع رفعت ةموبو » عقاو رسن

٠. 
 9

 وو 4-3 وا

 تيقتساو 2 موقلا هنم  َتْيَقَس تيم  بارغلا هيف - لهتمو

 . لاق ؟ ةزيجلاف تلق « راّبطلا هئام طّقنو « رارجلا هركسعب اهيلع فحَر : لاق ؟ رصف : تلق
 ء رسكتو ءاملا هيلع الع نيح هتماق نم ُبصقلا اهب عقوو « رّسجتو اهرطانق ىلع الع ىّتح ءاملا ىغط

 جرم هاشغي ) رحب رعق ىف اقراغ « باضخلا لصان . باهالا بحاش 7 هتّزب رارضخا دعب حبصأف

 كرتو « ءارقفلاو نيعطقنملا نم اهب ْنَم ىلع اهتيواز قيرط عطقو ( باحس هقوف نم سوم هقوف نم
 (نيكسم مكيلع مويلا اهّلخدبال نأ ) : (نيحبْضُم اوّدانتف ) ءاملا ىلع ىشمب حلالاك حلاّطلا

 )١( كلوقحلا :ناطيغلا (9) 0 كيرحتب ريشي امك ةلجح ىنأ هدج ةينك ىلإ ريشي -
 روفصعلاك ريغص رئاط : ريغنلا (4) . ريطلا قطنم هامس هل باتك ىلإ قطانملا

 حضاو ماهملا نيبو هنيب سانحلاو . توملا : مالا 5 . حيرلا هرصتعت رطمملا باحسلا : تارصعملا )١(

 ٠ ةيلاخلا : عقالبلا (5) حفاص ىتح هوتع ىف غلابي . ةعفادتملا لويس وأ ليم: -ةحاخم

 . هبوتو ةتراشا + هن )372( 5 بحسلا
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 0 صانَم نيح تالو ) ( مهيشغام بلا نم ْمُيشَلف ) صالخلا نم . 0 اوسيأف قرغلا مهكردأو ظ

 اولمعو ونمأ نيذلاب ءاملا ةرثك نم اوثاغتساو ؛ مهاوق تّدهف ) مهقوف نم ْفَقَسلا مهيلعرخ )و ]

 « هرهزب 7 ماكلا ةطاحإ اهب طاحأ : لاق ؟ ةضورلاف : تلق ( مهام ليلقو ) تاحلاصلا .

 "7 ظ : هرمخ © بابحب سأكلاو
 .و#

 رم "0ْيَمْدُم ٌرارط اهيف هنأكو ٌرضخأ ٌطاس هيف اهنأكف

 : ( نايقتلي نيرحبلا جرم ) نيح اهجرم دشنأ مكو 0 ةنباصأ مفدي اهل نكي ملف

 "" دحاو لت ف نينا ىعس ىيغبلا نم هنإف ىداّؤوف نع مك ىنيعأ

 اهماّمَح نم لخدف « اهلامو اهيلعام دسفأو « اهاح سَحنأ : لاق ؟ ساحشلا © رادف : تلق ب
 ف نيتجرد ىلع هنم نم تو. حاب باب راج قلت ءزهألا عاجاب قطا عطقو ل

 نم ائيش ْعَدَي ملف اهناغم ىلع ىأو « اهرامت لج دسفأ دق : لاق ؟ ىوُرَأ ةريزجف تلق .. ةفيقد

 افش ىلع ١١( فورجلا ىف هال داو فأل اهضور ةجابيد لع : اهرابخو اهيدر
 , 209 فرج

 اًرسكتف قهاش نم هسأر ىلع -ىَرَج دقو اموي ءلمل تيارا ىيعب ٠

 لوقب لو هب لع اما نم رج اع ناعيا هسودب مطلو هي لإ هعباصأ عض اع

 ْ ] : لوألا

 5 لقو. ىساق قو ىماق لف 0 ىساق امو ىبق نع كولأس نإو
 نعل غل دم هم عي
 أ ف تاس عرش نديم الا :رئاتسلاو ؟' 5 قردلاب هقرو نم هنصحن هدفي مل

 اهسافنأ ظفلت داكت ىنَح كا ٠ 'ةوينشي اوسبأ 3
 ةجدقلا رضع ليلا ماأ ىهيو ساحل ريد آلا مست (4) ٠ 0 ٌرقمو أجلم : صانم (1)

 . اهزانم : اهيناغم (9) لبق ةرهزلا ف فالغ : | تاكا يبكي مك عج 0 ف

 ظ ديدجلا : فنألا )٠١( حتفتت نأ
 4 ناو ثارحملا قوقش : فورحلا )1١( سأكلا 5 ىلع عيقاقفلا : بابحلا (5)

 هفرجب ناكملا : فرج : فرح : افش : فرجافش )١( ىف هيحصي ناك ام ىلإ ةراشإ ايهذم لينلا نول لعج (8)
 00000 _ 3مل ] اما ٠ -  ىمطلا نم هناضيف
 سرتلا : ةقرد عمج : قردلا )١5( نيرواجتم اههيرحجم ىف اهلسرأ : نيرحبلا جرم (58)

 ةضورلا ةزيزج قانمي ناذخأي نيرحبلا نأ ىلإ ريشب (7)



 ء

 رئاج ناطلس ءاملا

 تكقلحو : ءامسلا نانع غلبي نأ ديري اغأك « هجاومأ ولعو لينلا ناضيفل 2 فصو وهو

 ] ىلع هفحز ةلجح ىبأ نبا فصيو . لابحلاو نابثكلاب سانلا مصتعاو هنم اقرف نييلع ىلعأ ىف ريطلا

 |طو « هتّرب نم بصقلا دّرجبو اهرطانق الع ىتح ةزيجلا ىلع هنايغطو رصم اهيمسي ايكوأ طاطسفلا

 ى قرغلا اعيمج مهكردأو ةيفوصلا هاقناخ وأ ةيوازلا قيرط مطقو « هعاق ىف قرغ ىّبح هيلع

 ةطاحإ ةضورلا ةريزجم طاحأو . صانمالو .أجلمالو . مهقوف نم ُفَقَّسلا مهيلع رخو « هبابُع

ف نافوط ةداع اهب ساقي ىلا هعباصأ عفد عطتست ملو 5 مصحملاب راوسلا
 ايكوأ هييرجم ذرالو « هناضي

 لع ةيواحخ حبصت نأ ناديري امنأك « اهقانحم نيذحخا اهوح نم هيرحن ةلجح ىبأ قفا" اين هن

 هلزنأ ام فصيو « ةقفدتملا ههايم نم اهعماج باصأو اهباصأ امو ا راد فصيو . اهشورع

 عرضتي وهو ءرسكت دقو « ساقلقلا » لثم تاراضلا نم اهبام مع فيكو اهيناغمو ىورأ ةريزجي

 ىلأ نبا اهروصتيو « ضيرع قرو تاذ عورف هقوف تبنتو . هلفاس هيلاع حبصأ ذإ هبر ىلإ هعباصأب

 . هنافوطو لينلا جاومأ ءازإ هدفت مل اهنأ ريغ اسورت وأ اقردو هل رئاتس ةلجح

 ىلا ةبذعلا ةغللا هذه ىف لينلا نم قالوب ريغو قالوب باصأام روصيف ةلجَح ىلأ نبا ىضمبو

 ريغو سانج نم عيدبلا ناولأب اهوسكي وهو . هناضيفو لينلل هفصو اهيف بصي فيك فرع

 اهمسر ريواصت ىهو « ةحضاو هتغل ف ريواصتلا ثب ىلع هتردقو . ةفلك ىأ سحنالو « سانج

 نم مهأو « مثالملا اهعضوم ىف راعشألا سابتقا ىلع هتردق ةيبدألا هتعارب ةمتت نمو . رهام روصم

 ىلا ةرات وهو « ةعاصنو ةبوذع هتغل ديزتف « ةينارقلا ملكلاو تابيآلا سابتقا ىلع هتردق كلذ

 نيسوق نيب تايآلا انعضو دقو « ةماقملا ىف كلذ رثكيو .اهنم ملكب قي ةراتو « ةمات تايآلاب

 ىفو . همسا عم افيرط اًسانج ىناثلا هرطش لمحي تيبب ساقلقلا ىف لثمت دقو . اهل اًرييمت نييلاله

 ةيروتلاو . 00 ىح رصمي هناطيتسا ىف اهمرشت : هنأكو « ةيرصملا ةهاكفلاو ةباعدلا حور ةماقملا

 هباب زاحم قحلاف رهظلا عماجل- اب قيرطلا عطق ٠ : ساحنلا رادب لينلا نع هلوق ىف ةحضاو هدنع' ظ

 ةقيقحلا فلاخيام وهو بيرق ىنعم : ناينعم زاحم ةملكلو « ةقيقخحلاب
 ديعب ىنعمو « هب اهمارتقا ليلدب

 رهاظ عم مهفي دق امب ناسنإلا بلق ىأ بلقلل بيرقلا ىنعملا ديربال وهو . عماجلا ىلا ربعَملا وهو

 . ةعيدب ةيروت ىهو « هالعأ هلفسأ حبصأف بلقلا نم ساقلقلل : ثدحام ديرب امنإو « هتراعتسا

 . ةيبدألا ةلجح ىبأ نبا ةعارب روصيام تمدق اهف لعلو
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 80 ىدنشقلقلا

 ؛ هي اهلإو 08. ةنس بويلق نم برقلاب ةدنشقلقب دلو ىلع نب دمحأ نيدلا باهش وه

 ىمالسإلا حتفلا بقع رصم تنطوتسا ىتلا ةرازف رئاشع ىلإ ىمتني ذإ يمص ىنرع لصأ نم وهو
 عم وهو « هنمز ىف مهريغو ةيعفاشلا ءاملع تاقلح نم لبأي اهيف ذخأو « ةرهاقلا ىف أشن هنأ ودييو

 - ىرنو .ةيردنكسإلا ىلإ اهحراب هرمع نم نيرشعلا وحن قو . ةيوغللا مولعلاو بدألاب ىنعي كلذ
 ممل بهذم ىلع سميردتلاو ايتفلاب 1/78 ةنس اهيف هزيجب نقلملا نباب "تورعملا ريكلا ىعفاشلا ملاعلا

 . دنسمو ةتسلا حاجّصلا نم ههيوري ناك ام لكو ثيدحلاو هقفلا ف هت الوم ةياورب هزيجم |” ىعفاشلا

 - لبقأو « هرمع نم نيرشعلاو ةيداحلا ىف وهو ةدافإلل ردصتام ناعرسو . لبنح نبأ لنسمو ىعفاشلا
 رشع ةثالث وحن كلذ ىف لظو . ةيبرعلا مولعو لوصألاو .هقفلا هنع نوذخأي ذيمالتلا نم ريثك هيلع

 عماوجلا تارضتعو. تارصتخ ا عماج باتتك ىلع .ىعفاشلا هقفلا ىف احرش اهئانثأ ىف لأ « اماع
 ةفرعم ىف برألا ةياهن » .: امه نيباتك ةيبرعلا لئابقلا باسنأ ىف فلأ امك . عماوملا ثويغلا هاّمسا

 ةنهم كرتي 794١ ةنس ىف هارنو . « نامزلا برع لئابقب فيرعتلا ىف ناجلا لئابق »و « برعلا لئابق
 هللا لضف نب ىبحي نب .نيدلا ءالع نب نيدلا ردب هسأري ناكو « ءاشنإلا ناويدب ةزمعلل سيزدتلا
 .افارتعاو . ىرمعلا هللا لصف نبا همع ةمجرت ىفرم اك تيبلا اهذه نم هيلو نم رخآ وهو « ىرمعلا
 ىلع اوت فكعو اهوصأو ءاشنإلا ةعانص اهيف روص هظيرقت : ىف ةليوط ةماقم ىدنشقلقلا أشنأ هلضفب
 لظ ادلحجي رشع ةعبرأ ىف ةمخض ةعوسوم هو . « اشنإلا ةعانص ىف ىشعألا حبص  هباتك فيلآت

 ْ يي را وسال عيروحن ىف اهفيلأتب عب
 . ةرجهلل 87١ ةنس

 ظ ءاشنإلا ةباك ليمقفتو اههولدمو ةباتكلا لضف لوانتت ةمدقمب ىشعألا حبص ىدنشقلقلا ئدتبيو
 .هنيناوقو ءاشنإلا ناويد ةقيقحم فيارعتلاو مهباداو باّتكلا تافصو ةباتكلا ل زكا لع

 بتاك هيلإ جاتحي عا ثدحتت لوألا ةلاقملاو ا أ تالاقم رشع ىلاوت مث هفئاظوو

 0/11 ىنعألا حبص كار ىدنشقلقلا تاماقم ال عر عماللا ةوشلا ىدنشقلقلا ىف رظنا 0
 رادب ميدق نم عوبطم ىشعألا حبصو .7) 27١4 2. ىدرب ىرغت نبال قاصلا لبخملاو 3 بهذلا تارفشو

 . ادلمم 14 ىف ةيرضملا بتكلا خيراتو ىشعألا حبص نم لوألا هزجلا ةمدقمو ١/00“
 ظ ىف ججارو . 4/١ مدل قارغجلا ٠ بألا
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 | نم كلذ ريغو ةغالبلاو وحنلاو ةغللاو طخلاك هتعانصب ةقلعتملا تاودألاو فراعملا نم ءاشنإلا

 نم ليلق ريغ اًرطشو ىناثلا ءزجلاو ةمدقملا دعب لوألا ءزملا باتكلا نم كلذ لغشي ٠ « مولعلا فلتخم

 ةيومألا ةفالخلا نع ةيخيرات تامولعمبو كلاملاو كلاسملاب ادبت ةيناثلا ةلاقملاو . ثلاثلا ءزجلا

 نمز ىلإ مالسالا ىف اهوخد لوأ نم رصم نع ةمهم ةيخيراتو ةيفارغج تامولعمو ةيسابعلاو

 قرشلا ىصقأ نم رصمب ةلص ىندأ اه ناك ىلا لودلا عيمجو ماشلا ىلإ رصم كرتيو « ىدنشقلقلا

 ربكألا رطشلا ىلإ كلذ ىف ىدنشقلقلا ثيدح دتميو . ةيبروألا نادلبلاو ترقلا ىقتاو نادوسلا ىلإ

 فويسلا بابرأ باقلأو ىنكلا ءامسأو تايئاكملا عاونأ ىف ةثلاثلا ةلاقملاو . سماخلا ءزجلا نم

 سلدنالا ف قيومألاو قيينابلا ءاقلذناز دوهيلاو ىراصنلا نم فئاظولا باحصأو مالقألاو

 ةشبحلاو مورلاو رصمو ناريإو نملا ىف نيمدقألا كولملا باقلأو برغملاب نيدحوملاو نييمطافلاو

 قرولا نع ثيدحلا ىلإ دوعيو . ةيمالسإلا باقلألا ىف ليصفتلا عم ةشبحلاو ابوروأو ةناغرف كولمو

 ةلاقملا ىف ىدنشقلقلا ثدحتيو . سداسلا ءزجلاو سماخلا ءزملا ةيقب هلك كلذ لغشيو ةباتكلاو

 ةيناوخإلاو ةيناطلسلا ةباتكلا تاحلطصمو مهريغو رصم كولم نع ةرداصلا تابتاكملا نع ةعبارلا

 ىدنشقلقلا اهيف حضوي ةساخلا ةلاقلاو عساتلا ءزجلا نم رطش ىلإ باتكلا ىف كلذ دتمبو

 ميسارملاو ديلاقتلاو دوؤهعلاو تاعيببلا نم ةريبك ةفئاط مدقيو ىربكلا ةلودلا فئاظوو تايالولا

 ةيخيراتلا قئاثولا نم اريثك ةلاقملا هذه لمحو . كيلاملا نمزب لصتيام ةصاخو عيقاوتلاو ضيوافتلاو

 ةسداسلا ةلاقملاو . رشع ىناثلا ءزجلا ةياهن ىتح عساتلا ءزجلا ةيقب لغشت ىهو « ةمهملا ةيعاّيجالاو

 دوقعو ناميألاو تاعاطقالاو ةيناطلسلا ميسارملاو تاقالطإلاو ةينيدلا اياصولا نم تاعونتم ىف

 ءزجلا نم ارطشو باتكلا نم رشع ثلاثلا ءزجلا قئاثولا هذه لغشتو . . نّدهلاو تانامألاو حلصلا

 تازاجإالاو تارخافملاو لئاسرلاو تاماقملا نم فئارط ءزجلا اذه 0 ضرعتو . رشع عبارلا

 رصم نيب تالاصتالاو تالصاوملا نوئشو ديرب نع ةمتاخ د قحلتو « ديلاقتلاو تاظيرقتلاو

 ةيمالسولا نادلبلا نم اهريغو :

 ردب اهناويد بحاص اهب ظّرقو ءاشنإلا ةعانص اهيف فصو ىتلاو اهيلإ انرشأ ىّتلا هتماقم ىلإ دوعنو

 ولا ةرورموا 0 ىهو « ةيردبلا بقانملا ىف ةيّردلا بكاوكلا» : اهاعس دقو ىرمعلا نيدلا

 : هلوق اهحتاوف ىف اناقليو ماظن نب رئانلا ناسل

 دب لكلاب ىزما ب قرتيو « فيلكتلا ٌركرم ىرمع ديرب غلبي نأ لبق نم لزأ مل»

 .. ليطعتلا كارشإ نع لاغتشالا ديحوت هرنأو « ليصحتلا كارشأ ملعلا صانتقال ْبِصْنَأ « فيلأتلا
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 كلا هلا طم عابس كل لرقللا يشار ىلا مرفأ« وكاز لرقلا هزارف نم ُسنوُأ
 نونفلا نم ارثؤمو « اهفرشأ مولعلا نم امّدقم « اهّئبصأ ثيح ملعلا ةردان دّيقأو « اهتدجو ثيح

 رظنلا هَنُح ىجتسيام ىلع هنم البقم ؛ « عبطلا هلبقيو سفّنلا هفلاتام كلذ نم ري 1 تسلا ؛ اهفطلأ

 ىباتكب تينغتسا دق 1 يحس رع لكا ايفومو « هّقح حلاع لكل افراع .. عمسلا هركذ ىلحتْسيو

 وو ىلإ .. قيقشو قيفش ىلع ول تيب ترثآو « قيفرو ىلخ نع
 0001 ةمّسقلا هتضتقا ام ىلع ةمينغلا نم تلّصحو ةمعنلا

 زانت : ا يح نم هبل هم انو صدققلاقلا تويضاانل حضتا دق نأ نقلا نيك او.

 ىرنام وحن ىلع تدلك سر سانجحلاو « هدنع فلكتب رعشن داكنال ثيحب ؛« ةعادتما ىفاوقو هظافلأ

 ىثحولاو « دّرشأو 0 ؛ .كارشإلاو . دئاصلا ( تالابح ) كارشأو ٠ فلكلاو فيلكتلا ىف

 ىلع رمي كلذ لكو . قيقشو قيفشو قيفرو « هقحتسمو هقحو « ىحتسيو ىلجتسيو « ىشوحلاو
 ةريثك تاقابطب همالك عّصرب لثملابو « ةبحتسم ريغ ةفلكوأ وبنب ساسحإ: ىأ نود عمسلاو ناسللا

 كلذ ءانثأ ىفو . لوقنملا ضباورو لوقعلا دراوشو ليطعتلاو ديحوتلاو عمجلاو قرفتلا لثم نم
 ظ ,
 ضفر ليطعتلاو ٠ ليطعتلا كارشإ نع لاغتشالا ديحوت هّرنأ » : لوقي ذإ ةيروتلاب همالك ىشؤي
 امتإو « هديري الوهو ؛ ديحوتلاو كارشوالاب ليطعتلا قبسل بيرقلا ىنعملا وهو « ةعيرشلاو ديحوتلا
 مهفي دق ىذلا رفكلا كارشإلاب ديري ال لثملابو . هنع فارصنالاو ملعلاب لاغتشالا نع لطعتلا ديري

 هنارتقال هللا ديحوت ديحوتلاب ديريال اضيأو « ةكراشملا وأ ةكرشلا ديري امنإ ليطعتلاب هنارتقا نم
 ةياهن ىف هلوق لثملابو . ةبقاعتم تايروتب ءىلم.هلك كلذل ريبعتلاو . ةدحولا ديري امنإو هيزنتلا
 نم نظي ايكال ىملعلا حوتفلا نع كلذب ايزو ةمسقلاو ةمينغلاب هالت .دقو « حتفلا ١ : همالك

 وهو ةمينغلل مئالملا بيرقلا ىنعملا اب ديريال وهف ةمسقلا ةملك لثم ابو . ىنرحلا حتفلا قايسلا
 ظ . بيصنو ةمسق مطوق نم ظحلا وهو ديعبلا ىنعملا ان يرو الو ميرا: ل هلا

 مدختسي هيرصاعمك وهف امام انل تحضتا دق هتغلو ىدنشقلقلا توص صئاصخ لعلو

 ةيعاوطب هذنع سحنو « ةيروتلاو قابطلاو سانجلا ء اهتمدقم ىفو عيدبلا تانسحمب هيشويو عجسلا
 ةملكو أ ةرابع ىأ وأ لقث ىأب رعشن نأ نود عيدبلا ناولأ مادختتسا ىلع هنارمو ةعوجسملا تارابعلا

 ناسنإ لكل دبال هنأ ماظن نيرثانلا ناسل ىلع ركذي هاندجو ةماقملا ةءارق ىف انيضم اذإو . ةهركتسم

 ةباتك ةيناويدلا اهعاونأ لضفأو « فرحلا ريخ ىه ةباتكلا نأو هشاعم اهب بستكي ةفرح نم
 .« هداعو كلُملا سَأ - لوقي امك - اهباحصأو « ةفيرشلا ةبترلاو ةفينملا ةورذلا اهل ذإ «ءاشنإلا
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 ماظن نب  رثاثلا رواحيو . قشارلا قوفملا اهمهسو . قطانلا ةكلمملا ناسلو' . هداوطأو كلملا ناكرأو

 ريغ نم كويل لف ىف ريثأتلا لاومألا باّنكل . ىنأ هبيجبو ؟ لضفأ امهبأ م جارخلاو ءاشنإلا ةباتك ىف

 هلانت الام ىداعألا نم لاني ءاشنالا بتاكدي ىف ملقلا ناكر سالف وي نع علل حتفو « لاتق

 نم ءاشنءالا بتاك مزليام نايب ىف ماظن نب رئانلا ناسل ىلع ىدنشقلقلا ذخايو . حامرلاو فويسلا

 برعلا راعشأ راهظتساو ةيناطلسلا ماكحألاب ملعلاو هملك عماوجو هلوسر ثيداحأو هللا باتك ظفح

 وحنلاو ةغللا ى عابلا ةعس عم مهلئاسرو مهبطخو مهئاحصف لاوقأو مهلاثمأو ةنمزألا رم ىلع

 عمو « هدعاوقو هلوصأو هنيناوقو طخلا ةفرعم عمو « عيدبلاو نايبلاو ىناعملا مولع فو في رصتلاو

 لدحلاو قطنملاو ةيعرشلا ماكحألاو هقفلا لوصأو مالكلا ملع ىلع فوقولا نم ةعانصلا هب متام

 ىملعو ةرطيبلاو بطلا ملعو ةسدنهلاو تايضايرلاو قاوقلاو نصورعلا دعو لَحنلاو قرفلا لاوحأو

 دعب ىدنشقلقلا ه ركذام لكب ةفرعملا نم دبال انيشاَو ةسارفلاو 00 و ةسايسلاو قالخألا

 ميسارملاو ديلاقتلاو دوهعلاو تاعيبلاو تايتاكملا ناولأو تابالولا ن وئش نم هحبص ق'االصقم كلذ

 هذه مضي نمع ىدنشقلقلا لءاستيو . اهكلاسمو نادلبلا قرظو نّدهلاو ناميألاو ريشانملاو عيقاوتلاو

 ىرمعلا هللا لضف لا ىلع رصاق كلذ نإ ماظن نب رثانلا هبيجيو ؟ ةفيرشلا ةبقنملاو ةسيئرلا ةبترلا

 اهموسرو اهمولع ىف عجرت ىذلا دادي نبا وهف « هيلع رودت ىذلا « ردبلا ةليلس ى رصحنمو

 . هيلإ اهرومأ ا

 ريبزلا نب ديشرلل ةيبيصحلا ةماقملا عزنم عزنت ىهو . مولعلا نيب ةلضافملا ىف ةماقم ىدنشقلقللو

 ةغللا ملعب اهأدتبا الع نيعبس وحن نيب ةرخافم ىدنشقلقلا دقعي اهيفو انئيدح نم رم امف اهب انمملا ىلا

 دود هيف ةدوجوم لئاضفب هيلع اجتحم مع رع كرا : راثلا نفي اهمتتخاو

 لكو « ترخافتو تلداجتف اموي تعمتجا اهنأ ركذو « ةماعب مولعلا عفانم نايبب اناا شات

 ا ا ا د ةغمادلا نيهاربلاو ججحلاب هسفنل رصتتني اهنم

 ظ 1 : الئاق هيلع وحنلا

 « ىلاوبأ نم اباب كملع لزي مل + ىنع لّقتو ىلإ ُدَنْست ء ىنم © ةَعْضَب الإ تنأ له
 ىف هعبتف ىَج نبا هالتو « فينصتلاب كدرفأف ىنزاملا كريم ىتح , ىباسح ىف ةلخاد كتلمجو

 قحال كِيَسَحو « ىتبسنب ةلصتم كُئبسَن « ىبتك نمض ُئوطم هلك كلذ عم تنأو .. فيلأ
 « ملعتمالو ملاعب ىلهج قيليالو « ملكتم ىنع ىتغتسي ال « ماتخلا ُكّْسِمو « مالكلا ٌحْنِم انأ . ىبسح

 ةعطق : ةعضب 1١(
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 ص مجرم ديل نع ني عفتري و . دصاقملا ىلع اهتلالد ىف ةبكرما ظافلألا كاوا 0 0

 ] - . «دئاعلاو ةلصلاب اهمهف
 ىدنشقلقلا هاو اهريوصت نع الضف فرصلا ملع ىلع وحنلا ماع ةرخافم نم ةعطقلا هذهو ظ

 تاتك ىف ضعبب اهضعب نيحمدنم اناكو ٠ فرصلاو وحنلا ىملعب هتفاقث نم ابناج انيرت ةينايبلا

 نبا كلذ ىف هعبتو قيلأتلاب فرصلا. لع -ىنزاملا نايعوبأ درفأ بح هدعب كلذ ىلع الظو « هيوبيس
 ٠ نوصي ئدتشململا لعس ام“ : نولصفي ةراتو «٠ اههنيب نوعمجي ةرات نيملعلا ىف نوفلؤملا ىضمو . 0
 كورشيه رك ناقل نم اب فرصلا ملع نإ ًالئاق وحنلا ملع ناسل ىلع ارارم كلذ
 ةرخافملا كلت نم“ هانسبتقا ام رخآ ىف مدختساو . هبسحب قحال هبسنب لصتم هبتك ىف ىوطم
 ىف دئاعلا ريمضلا نم لمحت امو لوصوملا ةلص امهو وحنلا ىف نيفورعملا دئاعلاو ةلصلا اع
 نيب ةيناث ةرخافم ىدنشقلقللو .  عفتلاب اهنم دوعبامو ةيطعلا نع اهب اريعم . لوصوملا ىلع اهترابع

 : فيسلل ارخافم اهيف ملقلا لوق نمو يدر فيسلا
 تف و الاقي تأنأ نقلا 4 لضاتملاو بلاغملا اهي كلّسر ىلعو « لجاسملا مادي

 دنع سأبلا ديدشل ىنإف ىندب ّفُحَن نإو « لاعِفلا ريبكل قف - ىمّرَح رغص نإو + ىإو .. الات
 قاض نإو « ايماظ ثيورأ مكف ىعمد ىرج نإ « ايراع توسك مكف 5 ىرَع نإو . لازنلا

 ةاودلا نجس ىف انأو .اريسأ تقلطأ مكف ىعاب رصق نإو . روهشم لاجمل م ىنإف ىعرذ

 ريغو ريوصت نم. تب تانسحمو عجسلاب ةاشوملا ةغايصلا هذه لثمب ىدنشقلقلا ىضميو . « روسأم
  .ملكلا ةعاصنو ةسالسلاو ةقالطلاب هدنع رعشن امنادو « ريوصت

 )١( ىطويسلا
 ظ

 ىطويسأ قوص خيش ةلالس نم دمحم نب ركب ىبأ لامكلا نب نمحرلا دبع نيدلا لالج وه
 « اهيف مكحلا ىلو نم مهنم . طويسأ ىف ةسايرو ةهاجو هترسأل ناكو . « يسرجلا نلا الارق

 هتاماقم ق رظناو 1١87/9(. ةيناملألا ةعبطلا ) نيكو م١/76 ةرضاحلا نسح هتمجرتو ىطويسلا ى رظنا )١(

 ةيرصملا بتكلا رادب ىطويسلا تاماقم ناونعب ةيطخ ةعومج بكاوكلاو 7٠١ مقر 4 ج ىواخسلل عماللا ءوضلاو

 ٠ . ةناتسآلاب ةعومجم هتاماقم نم تعبطو عيماجم 7 مقر 57/١" ( توريبب ةيكيرمألا ةعماجلا رشت ) ىزغلل ةرئاسلا

 سرادملا انباتك ءارآو اهيلأت ىوحنلا ىطويسلا طاشن ىف رظناو ىريكلا تاقبطلا ليذو ةقرفتم عضاوم قى سايإ نبا خيراتو

 . ”537 ص ةيوحنلا رونلاو 08/١ ىناكوشلل ملاطلا ردبلاو 45 ص ىنارعشلل

 1 ةيمالساإلا فراعملا ةرئادو 564 ص ىسورديعلل رفاسلا
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 دقو ٠ هوبأ هترسأ نم ملعلا مدخ نم لوأو « ايرث ارجات ناك نم مهنمو « ةبسحلا ىلو نم مهنمو

 , ةرهاقلاب مكحلا ىف بانو سّردو ىتبفأو ةيعفاشلا ءاهنتف نيب هنأش هبنو ةرهاقلا ىلإ هتدلب نم رجاه

 هنأ ودبيو ء بألا ىفوت ىّتح هرمع نم ةسداسلا غلبي دككي ملو ن نمحرلا دبع هل دلو 848 ةنس ىفو

 ةمجرت « ةرضاحملا نسح و : هباتك ىف هسفنل مجرت دقو . ةبيط ةيملع ةأشن ىلع هتناعأ ةورث هل كرت

 ىعفاشلا هقفلا ىف ىوانملاو ىنيقّلبلا : ناخيشلا مهتمدقم ىف هخويش نم ةفئاط اهيف ركذ « ةيفاض

 نيدلا فيسو ىناعم ا ملعو ةيبرعلاو لوصألاو ريسفتلا ىف ىجّيفاكلاو ثيدحلا ىف ىلبشلا نيدلا قتو
 عرش هنإ لوقيو . ىيوزقلاو ىكاكسلل ةيغالبلا تافنصملا ضعب ىفو ىرشخمزلل فاشكلا ىف ىننحلا

 دقعو 41١ ةنس ىف ىنفأ هنإ لوقي اك « هرمع نم ةرشع ةعباسلا زواجتي امو 837 ةنس فينصتلا ىف
 دنهلاو نعلاو زاجحلاو ماشلا : ةريثك اًدالب راز نأ ركذيو . 41077 ةنس ثيدحلا ءالمإل سلحي هل

 ىناعملاو وحنلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا : مولع ةعبس ىف رحبت هنأ ركذي اك « روركتلاو برغملاو

 ملف ةيقابلا ةتسلا مولعلا امأ . هنم هب ملعا ناك هذاتساف هقفلا ىنثتسي هنإ لوقيو ؛ عيدبلاو نايبلاو

 ىه اهنودو .« فرصلاو لدجلاو هقفلا لوصأ ىملعلا قمعتلا ىف اهنودو « اهيف.هيراجي دحأ نكي

 اعامس ةياورلا .ىف هخياشم نأ ركذيو . بطلا مث تاءارقلاو ثاريم ملعو لسرتلاو ءاشنإلا ىرخألا

 ئ . نيسمخو ةئام وحن مهتدع غلبت ذإ نوريثك ةزاجإو
 تغلب دقو « ةفلتخا نونفلاو مولعلا ىف هتافلؤم ركذيف «٠ هسفنل هتمجرت ىق ىطويسلا ىضميو

 هتاقلعتمو ريسفتلا ىفو افنصم نيعست وحن ىوبنلا ثيدحلا ىف اهنم « ةلاسرو باتك ةثامئالث نم رثكأ

 قو نيرشع وحن فوصتلاو ةغالبلاو ل اوصألا ىفو نيسمخخ وحن ةيبرعلا مولعو ةغللا قو نيرشع وحن

 لك تاقلؤم ال انتل وحلا انه نلعو . هع ارا فو اضيأ نرفع وع ةقفلا

 ةطاخإو افيلأت رصعلا اذه ءاملع رثكأ ىطويسلا َدَعي قحبو . نفو ملع لك ىف تافلؤملا نم لويس
 نم « هترهش تراطو ثيدحلا رصعلا ىف عبط باتك نم رثكأ هلو ..ةينيدلا ةيعرشلاو ةيبرعلا مولعلاب

 كلذ نمو « ةيوبنلا ثيد احألل فاو مجعم ؤهو « عماوجلا ا هباتك ىوبنلا ثيدحلا ىف كلذ

 تايفأ ى لوقعلا ا هلو « ىناثلا لصفلا يف هنع ةيندلخت غو : نيلالحلا ريسفت ريسفتلا ىف

 ىف ناقتالا » هباتكو . تادلحم ةتس ق عوبطم وهو « روثاملاب ريسفتلا ىف روثنملا ردلا اضيأو 5 لوزنلا

 فق ارارم عوبطم وهو ءافلخلا خيرات مجارتلاو خيراتلا ق هتافنصم نمو . عئار باتك « نارقلا مولع ظ

 خيراتلا نع ىناثلا لصفلاب انثيدح ىف بناجلا اذه ىف هطاشنل انضرع دقو . قرشلاو برغلا

 هوجولا ضعب نم كلذ انروصو « ةياغ دعبأ ىلإ ابصخ ىوحنلاو ىوغللا هطاشن ناكو . نيخرؤملاو



 . ثلاثلا لصفلا ىف نييوحنلاو ةاحنلاو نيرغلاو ةغللا نع انني ف

 ابتاك ناك ايك ؛ ارعاش طرا ناك دّقف ٠ ىلدأ طاشن هب نرتقا عساولا ىملعلا طاشنلا اذهو

 ىلع رودتال ةماقملاف « اهانفصو ىّتلا ةيرصملا ةقيرطلا ىلع ةماقملا نفب هيلو ةيانع ىو ارا

 كلذ نم ٌرثكأو « ةرخافملاو ةرفانملا ىلع رودت امنإو « ىريرلاو :نادتملا نع تناك ايك ةكلعصلا

 هكااوفلاو راهزألا تارخافم لوح اهنم هرادأ ام اهفرطأ ناك امترو « نع الا هتاماقم غلبتل ىح
 كوقبلاو ةيحافتلا هتماقمب هك اوفلاو ةيدرولا هتماقمب راهزألا صخ - دقو , روطعلاو. لقنلاو لوقبلاو

  راجحألا صخو « ةيكسملا هتماقمب روطعلاو ةيقتسفلا هتماقم لّقاو ةيدرمزلا هتماقم ءارضخلا

 1 اعيمج تاماقملا كلت اهرارغ لف ةيدارؤلا هتماقم دنع اليلق فقنو . ةيتوقايلا هتماقمب .ةعيركلا

 نيحايرلا كلم هنأو هنساحم نايس درولا اهلهتسا , نيحايرلاو راهزألا نيب ؛ ةرظانم وأ .ةرخافم ىهو

 . ةلوصلاو ةكوشلا ةوقب ةب اهنم رصتتنم نيتانسبلا راهزأ ىلع رهاظ هنأو « نيح ىلإ عاتمو حاورأللا شعنم

 .ةكوشلا ديري امنإو « ةلوصلا ةملك ةداهشب سأبلا ديريال ذإ ةيروت نم ةكوشلا ةملك ىف ام حضاوو
 سجزنلا هيلع دريو « ةيبطلا هدئاوفب لدي نأ درولا ثبليامو ,.هكاوشأ ةدحاو درولل ةيقيقحلا
 : الئاق ء هنم ضغي نأ الواحم هنساحمب  ارخافم .

 يي تدفع نإ 00 تمعزو , درواي ءدحلا تزواجت دقل ٠

 و . كتكْوش فيس مناقب ترسسك الإو « كتمّرُخ تمصلا ظفحاف . .رْجُق كم هنإف ٠ رخف
 ديرف كا قادحأ فرطَت الف ىبر ةدابع ف ليللا لوط رهاسلا « قاس ىلع ىجايدلا ىف هلل مئاقلا

 رد نيب رفصأ توقاي سجرنلا : ناورشونأ ىرسك ىف لاق اذهو . ناسحإإلاو نياعا .ىق.نامزلا

 . « حالصلاب ءاودألا تاهم ف نورقملاو « حالملا نويع قل هّيشملا انأو . . رضخأ درمز ىلع ضييأ

 اهيف دروي ذإ « ةيملع لئاسم هيلع رودت ىذلا اهروحم ب لعج تاماقم كلذ تناخي ىطويسللو

 كلذب ايكاحم « اهتبارغ اهنع اليزم . اه ارسفم اهباوج ركذي مث « « اهب ازغلم ةبيرغ اظافلأ لمحت ةلئسأ

 لوقي نأك اهتبوجأو ةيهقف ةلأسم ةئام اهُّمضدقو ةنيدملا ىأ ةبيلغ ىلإ ةبسن ةيبيطلا هتماقم فق ىريرحلا

00 
 « ةماقملا هذه ىجوتسي ىطويسلا ىرنو . بلكلا ريصبلاو ىداولا فرح : ريرضلاو « ريصبلا ءام

 ظ : طفلا اذه ىلع اهلهتسيو « ةيكملا هتماقم اهرارغ ىلع .بتكيف

 ١ ةفينعلا كلاسملا ىف لخدأو « ةفيخملا 29 هماهملا محتقأ تلزام : لاق مماقلا نب مشاه انثدح -

 .ةتناولفلاوا رافقلا 7 5



 يا 44

 تللظو « اهئانع نم سفنلا تحرأو . ١ اهياتِعب لاحّرلا تططحف « ةفيرشلا ةكمب تلزن نأ ىلإ
 ىف راثآلا كلت نم دوزتأو « حاورلاو ودغلا ىف ددرتأو .. اهدهاعم ىف لوجأو اهدهاشم ىف بوجأ

 انأ انيبف « "" ةبرإلا هترضاحمب ليني ابيدأو « ةبرّعلا هترماسمب ىَّلَسُي ابيدأ ىنمتأو « حابصلاو ءاسملا

 نا مو « نيفلتؤم ةبعشب انأ اذإ . فاطلألا بئاحس ترمست دقو . فاطملا ىف ةليل تاذ

 . عردت دق هال « ةقلحخلا ردص ىو . بيحنو.ءاكبو . بيحرتو مالس نيب مهو

 هنطابب رونتسأل « هئاقلت ىلإ تمدقتو : هئاقل ىلإ تيماستف ةيعاعلا نيتها ءاهبلا بايشب

 : تلق ٠ اريعسو ارضاعتو ء اريصتو ادضاعم هذخناو ؛ هرهاب ىلع هنماك نم رهظتسأو 2 هرهاظ ىلع

 « لئالدلا نم ناهربب تيعّْدا ام ىلع تناف , تمهف كنع ام 0 تمِشو « تيأر كنمام َتْيَعَو

 ااا نمو . تطقس ريبخلا ىلع : لاقف . لئاسم نم كيلع هحرتقأ ام ىلإ بجأو

 ا ابومابا تلقف ٠ تا حدب كلئاسم نع ٌحضوأف

 .« ةّمأايا حصي مل
 507 يك اع ىطويسلا زغلأ دقو « لطاب اهحسم نودب ءوضولاو سأرلا ىلوألا مألاو

 .سرفلا رحاب دارملا نال . زاوجلا باوجلاو ؟رحلا عبي زوجي له لثم وحنلا اذه ىلع ةلئسألا تلاوتو

 ذخشملا ريصحلا لحفلاب دارملا نأل حصت باوجلاو ؟ لحفلا ىلع ةالصلا حصت له لثمو . ليصألا
 ”يا . لخنلا :لحف نم

 قئريرخلا ةماقم ةاك احم ( ةيوحن زاغلأ لع اهانب ةيطوسألا ةماقملا اهامس ةيناث ةماقم ىطويسللو

 اهامس ةهكف ةماقم ىطويسللو . هتاماقم نيب نورشعلاو ةعبارلا ةماقملا ىهو ةيعطقلا ةماقملاب ةاهسملا

 ىلوصألاو رسفملاو ئرقملا مهنيب املاع نيرشع ناسل ىلع اهبتك لالحلا رحسلا نم لالزلا ةفشر ه
 هملع ةغلب هسورع ىلع هفافز ةليل فصي مهنم الك لعجو «. ىوحنلاو ىوغللاو هيقفلاو

 ىري ناك هناكو . ايرعش ازغل اهعوضوم لعج ةيزيحلا ىمست ةماقم هتاماقم نمو . هتاحلطصمو

 . اعوضؤم رانلا نم ع لوسرلا ىوبأ ةاجن ذختي هارنل ىتح عوضوم ىأ ضرعت نأل ةح اص ةماقملا

 رانلا نم لوسرلا ىوبأ ةاجنو . ةعوبطم ىهو « ةيسدنسلا ةماقملا اهامس دقو :. ةتاماقم ىدحال ا

 ىلع ا ادق اف لعلو . ٍناريِنلا نايك ذلا. نايبطلا نارهاطلا. امه ذإ . كش ىأ ايوعيال

 هتاكلم نم بصخأ ةيملعلا هتاكلم تناك بير. نودبو ىطويسلا تاماقمل ةيبدألا صئاصخلا

 . ةيبدألا

 ايش المؤم وأ اعلطتم رظن : ماش () . ةينمألا : ةبرالا (؟) .ةبتع عمج : باتع )١(
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 ىجافخلا )01( باهشلا ش

 سصوقاي رسب ئضفاش هيقفل دلو . ىرصملا ىجاقخلا رمع نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش وه
 نيدلا سمش هنمز ىتفم نع ىعفاشلا هقفلاو ىنارعشلا ركب ىبأ هلاخ نع ةيبرعلا مولعو وحنلا ذخأف « هنمز ىف رهزألا خويش ىلإ فلتخا مث ٠ هملعي هيبأ رجح ىف أشنو 497 ةنس ةرهاقلا برق |

 . ملعو قطنملاو بدألاو ريسفتلاو ثيدحلا نيفلتخملا خويشلا تاقلح نم لبني ىضمو . لمرلا
 ىلإ دعي ملو . همايأل نيمرحلا خويش نع ذخأو هللا تبي جح ىلإ هيبأ عم اًركبم لحرو و لوصألا

 هقيرط قو «٠ يسوق ع يأ زائل ةودلا ةمساع ةيطقطسفا لل لحي لا حلا دعب رصم
 ايضاق نيعف ةينيطنطسقلا ىف هلضف فرو . قشمدو سدقملا تيب ىف خويشلا تاقلح نم لهن اهي
 رازو « ةدم اهب لظف . رصمب ركسعلل ايضاق دارم ناطلسلا هنيعو . كينالس ىف مث ىللمورلا ىف
 ةرهاقلا ىف ايضاق نيعو رصم ىلإ داعو . هلزعب رمأو انيس ءاقل ايركذ نب ىبحي اهتفم هيقلف ةينيطنطعسقلا
 بحاص ىداذدغبلا رداقلا دبع مهيأ نمو ؛ ىبرع دلب لك نم هوتأو هبالط رضاحيو فنصي ذخأو
 ىف ايبس ىفملا ءاقل ىف هل ثادحام ناكو « ةرجهلل ٠ 59 ةنس هتافو ىبح كلذ ىلع لظو « هنازخلا

 اهيف روصي تاماقم سمخب اهعبتاو ةينيطتطسقلا ىف مكحلاو ءاضقلا داسف نايب ىف ةلاسر بتكي نأ

 ريسفت ىلع ةيشاح فنص ٠ اريبك اخرؤمو املاع كلذ ىلإ ناكو . ةفالخلا ةمصاعب لاوحألا مقافت
 عبرأ ىف تعبط ضايع ىضاقلا ءافش ىلع ةيشاحو تادلجم ةيناع قى رصمب تعبط ىواضييلا
 ى فنصو . ارارم عبط سيفن باتكو هو ليخدلا نم برعلا مالك ىف امب ليلغلا ءافش هلو تادلحي

 شماوه ىف اريثك هرك ذن ىذلا « ابلألا ةناحير » هباتك ةييرعلا نادلبلا عيمج ىف هنمزل ءابدألا مجارت
 . ةيروميتلا ةبتكملا ظفتحتو 2 اديحم ارعاش ناكو . اطوطخم لازيالو اياوزلا اياب هفثمو ةيناهعلا ةرتفلا

 هل هتمجرت تايلا اريثك هنم دشنأ ١ لثملابو هناحيرلا ىف !ريثك هرعش- نم دشنأ دقو .٠ اطوطخم هناويدب

 ] 2 | .. ةحضص ةثام نم رثكأ ىف ىهو

 هباتك ةياهن ىف هسفنل اهدقع ىتلا هتمجرت ىف اهيلإ نزشَأ ىتلا فت لاقل تايحلا نود دقو
 قيقش نع ءامسلا ءام نب نامنلا انأبنأ ٠ : هلوقب اهلهتسي وهو ةيمورلا ةماقملا اهالوأ ىمسو ةناحيرلا
 هيدعاس اهقانعل َّدَم دق رحبلا نأب اهففصيو « ةينيطنطسقلا ىلإ زاجحلا ىف قيقعلا ىداو نم لحر دقو
 61٠١ ص رصعلا ةفالسو ١ رثألا ةصالخو 4 ةياهن ىف هسفنل هتمجرت ىجافخلا باهشلا ىف رظن («0) ظ 5 ا 0

 9 الل اك ] - موم/4 ةناحيرلا ةحفنو اهدعب امو "7/7 ابلألا ةناحير
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 « ناعجشلا ناسرفلاو ناسحلا ىراوجلا نم اهب نم فصيو « هيدي نيب ضرألا جاومألا لّيقت اب

 8 ءاجهلا نم طايسب همسا ركذ نود ىنفملا ىوكي نأ ثيليالو : اهءاملعو اهتفوصتم مجاب 6 ظ

 ] هلوق لكم نم
 ةريصبلا ىنغأ  نيلفاس لفسأ ىلإ شْعَن تانب هتلمح « « نيِيْلِع ىلعأ ىلإ ربكأللا دْمَّسلا هنراقول :

 رذع هل لبقي ىنأو ٠ دوجسلا كرت ىف سيلبإل اراذتعا قلخ امنإ « رشبلا ىنأ مدآ ىلع راع ءرصبلاو
 0 ةلودب رهدلا هل ىضق اذإ هحبقأو ؛ معنلا لاوز ىف هنسحأ امو . . دوحج روفك وهو

 عيبرلا نع اهل انزفار ةبرغلا ةماقم اهدعب رك ذيو . كاذنيح قائعلا ناطلسلا حيدم ةماقملا ميو

 ىتفملا ىلإ هجويو « ةينيطنطسقلا ىف رومألا داسف روصي اهيفو ؛ ناعنلا نب قيقش نع ناير نبا

 ى ىريرحلا نم اهمسا راعتسا دقو « ةيناساسلا ةماقملاب اهولتيو . ةعذال ءاجه ةديصق اهيف روكذملا

 يدك لهأ اعيمج مهنأك ةينيطنطسقلا ىف هاملعلاو ءاهقفلا روص اهيفو « نيعبرألاو ةعساتلا هنماقم
 وعديو . نيدلا ردص مهب هللا حرش اياقي الول ملعلا دقف دق لوقيو . ىفملا مهمدقتي ءادجتساو

 بقل أ تيدا يروا نينا دير لاسر مرق ناقل توام راهدزالاب ةينامعلا ةلودلل

 ىرزي اهيفو ةيمزراوخلا ةلودلا ناويد ىف هلمعو هتاودو هتادأ ىف همحازي ناك نميف اهبتك ناريإ

 ادصاق ةماقملا هذه عنص 2 هلاونم ىلع ىجافتلا باهشلا جسنو . اديدش اطح هنم طحنو هبحاصب

 هعم هتصق روصيو « ارم ءاجه هوجهنو هنم عضي انيق ه ريزولا مساب هل اني هتيصخ عقلا اب

 ضرتقا « ةيبرغملا ةماقملا اهامس ةسماخلا ةماقملاو . اديدش اليثمت هب لّكبو هافنو ةاشولا لوق عمس هنأو

 رثكي ىجافخلا باهشلاو « ةيبرغملا ةماقملاب ةرشع ةسداسلا هتماقمل هتيمستو ىريرحلا ندل نم اهمسا

 ءاكحلا لاوقأ ضعبو راعشألا .نم تافطتقملاو مالعألاو لاثمألا ضعب نم كلت هتماقم ىف

 . هلك كلذ نم. ةماقملا ف هرهظتسا ل عرش اهعبتأ كلذلو .« ةبيرغلا ظافلألاو

 تاالاببالاو ظعاوملا

 2 نيديعلا ةالص بطخخ ىفو و عوبسأ لك نم ةعمجلا ةالص بطخ ىف ظعولا مالسإلا ضر

 لك ى مهنع عمسن ظاعولا نم ريثك رهتشاو « ةمألا ءافلخ انايحأو ء دجاسملا ةمئأ امهالوتي ناكو

بن نبا بطخ نم ناك ام الإ مهبطخ نم عيماجمب تظفتحا الق رداصملا نأ ريغ « ةدلب
 بيطخ ةتا
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 ظعاو ريغ رصمب رهتشي نأ ىعيبطو . ىنادمحلا ةلودلا فش: ١ .رصعلا اذه حتتفم ىف اناقليو

 اهب هل ناكو . طاطسفلا نطوتسا دقو 774 ةنس قوتملا ىدادغبلا دمحم نب ىلع (0) كسحلا وبأ

 تلا ةيمطافلا ةلودلا اهب سسؤيو ءرصم ىلع ىمطافلا هللا نيدل زعملا ىلوتسيو . ميظع ظعو سلجم .
 ماع ىتئام وحن تلظ « ٠ لو ,رهزألا عماجلاب ةعمجلا موي سانلا بطخي ناكو . اهوفم ابيطخ ناكو

 ةبطخم تظفتحا دقو « ةرهاقلا ىف هظعاومو هبطخ نم ءىشب خيراتلا بتك ظفتحت ١" بقع اهبطخ

 هللا ةمظع نايب ف عاجسأب اهأدب « ناوريقلا نم برقلاب ةروصنملا ةدلب ىق روصنملا هيبأ ةافو |

 ذخأ هعماج مكاخلا ىنب ؛ اذإ ىحرهزألا عماجلا 0 هنبا ناكو . هديجمتو هديمحنو

 هنوبينب نلف 9 دعت تناك ظعاوملاو بطخلا نأ ودبيو . © هيف نوبطخي هدعب اوءاج نمو وه

 ءارزولا نم مهنع ٠ - نمز نيواودلا بتاك ءابخشلا ىلأ نبال هاورلا ركذيو . ءاشنإلا ناويد ىف

 ترهشا دقو © ىلإجلا ردب هريزوو ةفيلخلل اهّدعأ ابطخ تناك اهلعل ظعاوملا نم ةعومجم رصنتسملا

 ىدحإ نم ةعطق نطتقنو « اعراب ابتاك - اا ناك ذإ « اهتغالبب همايأ ىف

 لوقي ذإ « هبطخ )( :

 راصآلا نم مكروهظ اوففخو « ةبعتملا لامآلا تاقلح نم مكسفنأ اوكف سانلا اهمأ»

 ىلإ مكوْغص د اوليمُت الو « ةبعشتملا ىنامألا ضاير ىف مكعاطأ نيستا سمبل

 ولوأ 9 ةَبّجَرُملا ةمّظعملا كولملاو . ةبلغتملا ةيضاملا ةريابجلا نيأ ... ةبّيحما ايندلا 4” جرايز

 - هللاو - تقرط .. : 009 ةجللا ةرارجلا شويجلاو « ةبجعملا فراخزلاو « ةبجحلاو ©'' ) ةدفحلا

 مهيوحل تلكأو « ةيضقع 1" نق مهجهم نم ةبثا رافظأ ت تحيماو نايم رب مناع

 سفن لك ىزاجتو « ةبتْعَمالو ٌرَذَع هيف لبقيال مويل نوعومحج مهنإ م 5 5 ةيِغّسلا ضرألا ماوه

 ظ ةحضاو ةراعتسالاو 2 ربعلاو 891/١ ىطويسلل ةرضاحملا نسح هيف رظنا )١(
 بنالا قشلا : وغصلا (1/) 0 ظ ] 0

 . ةئيزلاو ةيلحلا : جربز عمج : جرابز (8) ١ (ىبرعلا ركفلا راد عبط ) رذوج ذاتسألا ةريس رظنا (؟)
 : ةمظعملا ةرقوملا : ةبجرملا (94) | ٠ “أ ص

 ظ 0  .ناوعألا :ةدقحلا ٠١ 00000 103/4 ةرهازلا موجنلا (*)
 ءاضوصلاو ةيلجلا تاذ : ةبجللا . ةفيثكلا : ةرارحخلا )1١( . ةنس ةرهاقلا عبط ) ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا جهن حرش (4)

 ناقل ةغوصم : ةبضتخم . ءارمح : ةيناق 1١0( ه:6/6١٠ ( 4

 : رمحألا ةبكترملا : ةبقحتسملا . بونذلا : راصآلا (8)

 ةعئاجلا : ةبغسلا (18) 0 ءاشنت ايك هيف ىعرت اهالخ : ىعرملا ىف ةبادلا ماسأ (0)



11 
 ْ : 2 كَ َ .ُ ىلا ْ ىلا . . 1

 ق6 ةيدعم ةيقشامإو +. 200 ةيوثم رابنألا اهتحت نم رحت + ةبرقم ةديعس امإف عةنسكم تناكاف
 رك 0-ما

 , 29 ةكبكم رانلا

 لوا ف تويقلا ىطعيل ؛ هعاجسأ ىور ىف ءاهلاو ءابلا هتظعوم ىف ءابخشلا ىبأ نبا مزتلا دقو

 , ةعجسلا رخآ ةأجف ضفحني مث ءولعي ىك ةصرفلا عطاقملاو تالكلا نم هءارو امو ةعجسلا

 انثيدح ىف اهل انضرع ىلا ةينفلا ءابخشلا ىنأ نبا صئاصخخو . رثأتلا ةدش نم ةيقب هيف دعت مل امنأكو

 بلطي ذإ « ةديدش ةيانع ريواصتلاب ىنعي وهف « ةبطخلا نم ةعطقلا هذه ىف حوضو مَأ ةحضاو هنع

 « ةفرتقملا مهبونذ مهروهظ نع اوطحيو ةقهرملا لامآلا لسالس نم مهسفنأ 0 نأ سانلا ىلإ

 ىلإ سانلا وعديو . ايندلا ةايحلا ةنيز مه:رغت الو « ةبعشتملا ىفامألا ىضاير نع مهعامطا اوفرصيو

 « بام ريغ ىلإ لان كلذ لك. ميعنو فرت نم هيف اوناك امو ةفلاسلا كولملاو ةيلاخلا مألاب ةظعلا

 سانلا نيعأ مامأ مفريو . مهموحل اهتارشحو ضرألا ماوه تلكأو . اقاهد توملا صوتك اوقاذو

 . مححلا ىلإ امإو ميعنلا ىلإ امإف ءربكألا ءازجلا موي « ةمايقلا موي

 نب ورمع عماج مامإ 845 ةنس قوتملا روصنم نب ميهاربإ اناقليف « نييبويألا نمز ىلإ ىضغنو

 بطخ ناويد هلو » : ىكبسلا لوقي دمحم هنبا هدعب ةباطخلا ىلوو « هبيطخو طاطسفلاب صاعلا

 ىلع ةوقب ضحن تناك نييبيلصلا عم مهبورحو نيييوبألا نهزل ةباطخلا نأ ىعيبطو . « "7 روهشم

 بطخ نكت ملو . فينحلا هنيد ةرصن ليبس ىف حاورألاو جهملا لذيو مالسإلاو هللا ءادعأ داهج

 فيلا لمحل بعشلا عيمجت ديرأ الك قلت تناك لب . بسحف عمجلا مايأ ىف ّىقلُت داهجلا

 5117 ةنس بويأ نيدلا مجن كلملا تومب جنرفلا ملع انيح هنأ 2 ىزيرقملا ىوريو . حالسلاو

 ًالاقثو فاضح اورفنا ) : هلوأ ركسعلا نم ةرهاقلا ىلإ باتك دروف » ةروصنملا هاجت طايمد نم اومدقت

 باتكلا ىف ناكو ( نوملعت متنك نإ مكل ريخ :مكلذ هللا ليبس ىف مكضنأو مكلاومأب اودهاجو
 « هعامسل سانلا عمج دقو.« ةرهاقلا عماج رينم ىلع ئرقف « داهجلا ىلع ثحلا ىف ةغيلب ظعاوم

 نمو نيتريبكلا نيتنيدملا نم نييبيلصلا ءاقلل سانلا جرخنو امهيحاوضو طاطسفلاو ةرهاقلا تحئراف

 . عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ايك اعيرذ اقحس نييبيلصلا قحس ميظع ملاع عمتجاف“ « لاعألا رئاس

 )١( ىمكبسلا دنع هيبأ ةمجرت رظنا (*)  ةأفاكم : ةبوثه 7/07

  )9طظطخلا (1) : ةفلحف < ةككم 4١/١



 7 مكث 0

 ةيردنكسإلا ءاضق ىلوتملا 18 ةنس ىفوتملا ىردنكسإلا 2 ريدملا نباب كييلاملا نمز ف قتلنو 20
 بطخأ هرضاعي ناكو . « بطبخ ناويد هل ٠ : تايفولا تاوف بحاص لوقيو ؛ نيترم اهتباطخو
 مالسءالا خيشو مالعألا ملع 70 ةنس قوتملا ديعلا (" قيقد نبا كيلاملا مايأ ةبطاق ءابطخملا
 . هاوقتو هعروب هومجرتم ديشيو . هتافو ىلإ 6 ةنس ذدنم رصم رايد عيمج ف .ةاضقلا ىضاقو

 ظ ركذ ل هومجرتم ليطيو , ارعاش ناكو . « فورعم درفم بطخ ناويد هل ١ : ىعبلا لوقيو ٠
 ىضاق ىلإ 9 بتك هنأ ىطويسلا ركذ ةظعوم الإ هظعاومو هبطخ نم ائيش نوضرعبالوإ + ةزاهشا

 0 لوقب اهفو : ديعصلاب مهخ]

 لاهمإلا نس ىتح 52 ؛ (روبدصلا قلن 07 نيعألا ةنئاخ رعد ىذلا هللا دمحن »

 هرذحنو ( نودعت امم ةنس فلأك كبر دنع اموي نإو ) هللا مايأب هرك ذنو ٠ رورغملا ىلع لاصلاب

 ذخاتو . راكذتلا اذهب هدشري نأ هللا ىسع « نوبغم هاوس دحأ اف ايندلاب ةرخآلا عاب نم ةقفص

 . بولقلا ىلع ةكحتسملا ةلفخلا نم هانحمل ام اهرادصإال ىضتقملاو « رانلا نع هتزجحب حئاصنلا هذه

 الو ؛ مسج بطخلاو «'ميطع رمألا نإ هلاوو . 1 ٠ بوبرملا ىلع برلل بحي ام ممهلا دعاقت نمو

 « هايندو هسفن ظح ىلع هتمهو همهرصقو ٠ هاوه هلل ذنختاو « هارو ةرخآلا ذبن الجر الإ .. ىرأ

 هلضف نم مورحملا نإف هيلع كفمأ رصقاو « موقت نيح كاري ىذلا هللا قتاف .. هاحلا بح هبلطم ةيانف

 هنإف داوحلا كلملا باوجل بعأتاو « داعملا مويل دادعتسالا كمومه رثكأ لعجاو .. . موحرم ريغ

 .٠ ( نولمعي .اوناك اع نيعمجأ مهّلأسنل كبروف) لوقي

 لينلاك هيف قفدتي ناك اورخ 5 قا ديعلا قيقد نبا ظعو روصيام تلقا فن لعلو

 نم اهمضي امبو اهب بلحي ناك ىلا هملكو هظعو قئاقرب اليوط نوديشي هب رصاعم لعج امم . بذعلا
 . مهليعأ مامأ عفري امئاد ناكو . هللا يلإ ةبانإلاب مهسوفن ًالميف « هيعمتسم لوقع ميكحلا ركذلا ىأ

 نوكبيو نوفجنري مه اذاف « تمدقو تلمعو تبسك امب سفن لك ىزجم موي رشحملا موي لاوهأ

 هيلإ نوبوتيو هنورفغتسي هللا ءاعد ىلإ اوعلهو مهسوفن تباذو مهبولق تعشخ دقو ءرازغ عومدب

 . احوصن ةبوت

 ديعلا قيقد نبا ةمجرت رداصم مججار (5) | موجنلاو ١7/١ تايفولا تاوف رينملا نبا ف رظنا ي١0

 ] ١ ظ .١ة45 ص "بهذلا تارذشو ١/١ ةرضاحملا نسحو "51/19 ةرهازلا

 ١58/7 ةرضاحملا نسح () 0000000 ”ملاو
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 رو قارا ب ةيفاعو اعلا ناك ءاوقأ انيلإ قوسي ةرضاحملا نسح ىف نظوينلا لازيامو

 ةلودلا هب تينع ذنم اهب رهدزي ذخأ فيكو رصمب فوصتلا نع لصفم ثيدح لوألا لصفلا ىف ان

 مايأ ىف هدعب تاهاقناخلا ءانب عستاو . ءادعسلا ديعس هاقناذل .هئاشنإو « نيدلا حالص دهع ف

 هاقناخ نع :نوركذي ام وحن ىلع ةينيدلا مولعلا ةساردو كسنلل ةريبك ارود تناكو ٠ كيلاملا

 نم اهريغ نعو اهنع لصفم ثيدح رمو: « نووالق نب دمحم رصانلا اهأشنأ ىلا سوقاي رس

 راهدزا ىلع لمع كلذ لك . اطابر رشع :ىنثا ةيفوصلل اهبناجي اونبو ..ةيكولمملا تاهاقناخلا

 : نيتيقارعلا نيتقيرطلا نوعبتي ةيفوصلا نم ريثك ناكو . ىرجهلا سداسلا نرقلا ذنم رصمب فوصتلا

 2. ةيعافرلاو ةيناليجلا ةيرداقلا

 اهب سسؤت تذعأو ءرصم ىف عابتأو عورف اهل ناك الإ ىمالسإلا ملاغلا ف ةقيرط عشت 7 ملو

 ةنس قوتملا ىلذاشلا نسحلا ىبأ اهسسؤم ىلإ ةبوسنملا ةيلذانشلا ةقيرطلا اهتمدقم ىف ةروهشم قرط

 قوسدلا ؟"' ميهاربإ ىلإ ةبسن ةيماهربلا ةعرطلا اعي رس اهللتو . ةريصق ةمجرتب هصخنسو 565

 ةقيرطلاو « بلاط ىنأ نب ىلع ةيرذ نم وهو « ديشر نم برقلاب قوسدب 7077 ةنس ىوتملا

 . بلاط ىبأ نب ىلع ليلس اضيأ وه وهو اطنطب 71/8 ةنس قوتملا ىودبلا 9 دمحأ ىلإ ةبسن ةيدمحألا

 ةنجلا لع فرك ةيعدأو تايجانمو هلل ىلإ تالاهتيا هلك هددرت صاخ درو ةقيرط لكل ناكو

 نسحلا ىلأ دنع بناحلا اذهل ضرعنسو « داروألاو تالابتيالاو تايجانملاو ةيعدألا هذه ةفوصتملا

 : هبر ايجانم لوقي « قوسدلا مههاربإ بزح وأ درو نم  ةعطق قوسنو . هيما .ف ىلذاشلا

 عبسلاب 6 .تافقاو ةردقلاب . . نهف . تامئاقلا تايسلا». . نيملاعلا براي كئامسأب د

 ىسركلاب . كالفألا ىراحم ىف ( ةككالملا ) كالمألا فقاومب « تافدارتملا بجحلاب « تاقباطتملا

 زف انللا ةغنل فون قرانا ةرطس مو قسافلا ديكن م ىنسرحا مهللا .. طيحملا شرعلاب « طيسبلا

 نسحلا ىبأ ذيملت 785 ةنس. ىوتملا ىسرملا ")7 سابعلاوبأ ىودبلاو قوسدلا رصاعي ناكو

 ىف ناملا فئاطل باتك سابعلا ىبأ ةمجرت ىف رظنا (9) ١ عبط ) ىنارعشلل ىربكلا تاقبطلا ىف .قوسدلا رظنا )١(
 عجارو نسحلا ىبأ هخيشو ىسرملا سايعلا ىلأ بقانم ٠/١١ كرابم ىلع ططخو ١87/١ ( ه 11785 ةنس ةرهاقلا

 ةرضاحما نسحو 7017/1/17 ةرهازلا موجنلاو ١4/7 ىنارعشلا موجنلاو ٠١7/١ ىنارعشلا ق ىودبلا ةمجرت عجار (؟)

 . ابا#إو بهذلا تارذشو 75/0 قاولاو ١/* بهذلا تارذشو 871/١ ةرضاحملا نسحو 00/1 ةرهازلا

0 



 ظ
 2*آ[68 ظ

 هّنِس نم نيرشعلاو ةعبارلا فو ء ةرجهلل 517 ةنس اهب دلو « ةيسرم نم ىسلدنأ وهو « ىلذاشلا
 , لذاشلا نسحلا ىبأ ريبكلا وصلا ىلع فرعت اهيفو ٠ سنوتب فقوت هقيرط قو « جحلا ىلإ جرخ
 ناكو . هعم لحر 517 ةنس ةيردنكسالا ىلإ لحر اذإ ىبح ٠ هيلإ هيديرمو هعابتأ برقأ حبصأو
 , هتفيلخ هنأ ةيردنكسإلاب نيراطعلا عماج ىف هعابتأ ىلإ نلعأو « هتتبا هجوزو « هسلجم حربيال
 . بالطلا هسورد ىلع لبقأو « ةيفوصلا بتك ضعبو ىه اهسرديو « ةيعرشلا مولعلا نقتي ناكو
 قلي ناكو « هل نذأف « اهب هتقيرط رشنو اهدجاسمب سيردتلل ةرهاقلا ىلإ رفسلا ىف هخيش نذاتساو
 نانع دالوأ عماج نآلا ىمسيو نمكملا عماجو صاعلا نب ورمع عماج : قيتعلا عماجلا فق هسورد
 فوتو . ءاملعلاو بالطلاب محدزت نيعماجلا ىف هتقلح تناكو . ديدحلا باب ةطحم نم ٍبرقلاب
 لزني نيح ىلإ نيح نمو , ةيردنكسإلاب هماقم رثكأ ناكو « ةقيرطلا ىلع هفلخف 587 ةنس هذاتسأ
 هعماج دعيو « نسحلا ىلأ هخيشو ىسرملا شابعلا ىلأ بقانم ىف ناملا فئاطل ٠ هامس ىلذاشلا هذاتسأ ىلعو هيلع هرصق باتك هللا ءاطع نبا هذيملتلو « ةيلذاشلا ةقيرطلا كانهو انه ارشان « ةرهاقلا
 اًيزح وأ ادرو هل دروي امك ٠ هلاوقأ نم كلا ءاطع نبا درويو ؛ ةيردنكسوالا عماوج ربكأ وبلا
 : )١( هلوق هتبعدأو هتالاهتبا نم فطتقن

 : كب سنألاو . كيلإ قوشلاو « كل ةبحماو . كيف ءاجرلاو كنم فوخلا كلأسن انإ مهللا »
 كب نيقطانو .« كيلإ كنم نيرظان . كتدهاشم 1 ىلع ٠ . كرمأل ةعاطلاو . كنم اضرلاو
 صالخإلاو ةينلاو قدصلا نيبو اننيب عمجا هيف بيرال مويل سانلا عماجاي مهللا .. كنع
 ةوقلاو طاشنلاو ةمصعلاو ظفحلاو ةفرعملاو ملعلاو نيقبلا رونو ةبقارملاو ءايحلاو ةبيملاو عوشنخلاو
 . لمعلاو ىندللا رلعلا انتاو .. ةبحنلاب كنم انّصْخو نارقلا ىف مهفلاو نايِبلاو ةحاصفلاو ةرفغملاو رتسلاو

 ةمهلا قلعت نم ىنمصعاو قزرلا ىل ٌرّخَسو .. عرشلاو ديحوتلا ملع طاسب ىلع ىنمها قزرلاو حلاصلا
 انل ْضْعَبو . . كنم قحلاب عمسي , ابلقو كركذ نعرتفيال اناسل ىل بهو .. هببسب قلخلل ٠ لذلا نمو هب
 حرفن وأ بجحن وأ لغتشنف انتاوهش بحو انتادارإب 0 يلا 1 ةرخآلا انلا نحو ايندلا
 رونلاو لضفألا ديزملاو ربكألا ميعنلاب انمحراف انيولقب ملعأ تن . طخسن وأ نزحن وأ اندارم دوجوب
 . « لمكألا

 فئاطل باتك شماه ىلع هللا ءاطع نبال نئملا ضئاطل )١(

 ماب / (رصمم ةينميملا ةعبطملا عبط ) ىنارعشلل قالخألاو نئل ,
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 . ةيلعلا تاذلل ةيفاص ةيحور ةاجانم وهو « ةينآرقلا تايآلا نم ريثك هللختيو ليوط درولاو

 كلذ لعلو « ةيفوصلا ةقيقحلا ملعو ةعيرشلا ملع نيب ةيلذاشلا ةقيرطلا عمجت فيك هيف حضتيو

 لام نم مهيديأ ىف امم ائيش سانلا اولأسيال نأو تاعقرملا اوسبليال نأ ىف اهعابتأ ىلع دّدشت اهلعجام

 كلدبو . اههريغو ةعارزلاو ةراجتلا قيرط نع توقلا بسك ىف سفنلا ىلع داّيعالا عم ءاذغ وأ

 ةمجرتب ىسرملا سابعلا ىلا ذيملت هللا ءطع نبا صخنسو « ةعيرشلاو ةايحلاو اهعابتأ نيب تلصو

 ةيرقب دلو « ىنيريدلا ُىريمّدلا "”زيزعلا دبع سابعلا ىنأل ني رصاعملا رصم ةفوصتم نمو . ةريصق

 فير ىف لوجتي ناكو 1844 ةنس ديعصلا ىف نيريدب قوتو 37 ةنس طاش قفدنسرقل اني ةزقو

 ةريس مظنو « ىزاريشلا قاحسإ ىبأل هيبنتلا باتك مظنو « ايعفاش ابيقف ناكو « ابونجو الاهش رصم

 ةراهط » باتك فوصتلا ىف هلو « انشوشخم افشقتم ناكو . نيدلحم ىف ريسفت هل ناكو . ةّيوب

 : هلوق لثم نم ةعيدب ةيطإ تايجانمب ئلتمب وهو « بويغلا مالع ركذ ىف بولقلا

 انتمّعنو «٠ كسدق راد ىلإ انتوعدو « كتمعن راحب ىف انتقّرغو « كتّييوبرب انتفّرع « ىهلا

 ] ::ةلماو ةلركذي

 زجعلاف ٠ تّمط دق انبولق ىلع ةلفغلا راحو تفتح دن نقلل ملط هيلا : ىهلإ

 . ملعأ لاحلاب تنأو : ملسأ يلستلاو . لصاح 1 ُرّصحلاو + لماع

 « انسوفن انل "*”تلوُس نكلو « كباذعل اضّرعتالو ٠ كباقعب الهج كانصعام : ىهلإ

 نم كباذع نم نآلاف ءاني هل وقع .ق اهيطأو. قلع هلع ارعو ارتك [تناعاو

 ٠ كليدي نيب اذغ فوقولا نم انتجَحاو ؟ انع كلْبَح تعطق نإ مصْْمَن نم ليحبو ؟ اندقِيي

 ,كلبلع قيقا[ اناعأ تضِرُع اذإ انتحيضفاو

 . ترتسام كتبتالو « تملع ام ٌرْفغا مهللا

 بونذلا رفغي ابر انل نأ انملع ثح . لقعب كانوعد دقف لهجي كانيصع انك نإ . ىهلإ

 6 ىلاسألو
 ظ

 هقلعتو دبعلا روصق نع ئبنت ةاجانم « ءاقنلا لك ةيقن ءافصلا لك ةيفاص ةعيدب هلل ةاجانم وشنو

 ىعلا : رصحلا (؟) نسحو .
 )١( ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط ف هرظنا ١494/8

. 
 ءوسلاو رورشلا ىف لاقتو : ترغا تلح 2 ل ةروك ذملا هتاجانمو

 ىنارعشلاو 5 ةرضاح ا ١/7١4

 ىكسنلا



 ا ظ

 . هْلِإ قح نع رصقي مدقام لكو هتدابعو هكسنو هتالص لك ىري ذإ هوفعو هنارفغ ى هعمطو هبرب
 دمحم نابللا نب نيدلا 2) سمش وه نماثلا نرقلا ةيفوص نم ىلذاش قوصل ةاجانم كسلا يوري
 ىشرعلا توقاي ( هتجوز دلاو ) هنتخ نع ةيلذاشلا ةقيرطلا ذحنأ دقو 49 ةنس قوتملا ةنيجا نبا
 « تاينابرلا ف هباشتملا » هباتك نع هتاجانم لقن هنإ ىكبسلا لوقيو ٠ ىسرملا سابعلا نا يعل

 . طفلا اذه ىلع درطت ىهو
 كرماوأ حور تيحوأ نكلو « سان كاسني وأ « صاع قامت نأ فتلك انلح 1 .ىفلا»

 الإ ء ىش نم ْنِإو « هنايصعب ىصاعلا نما... ةناسم : ةانلا هقركاف مدض اهاكلا ناوسأ ف
 « كتجح هيلع ت تماق نكلو  كناطلس عاد عاطأ دقف هناميإ ىعاد ىَّصَع نإ , كدمحب حسي

 ولاعب مهو لفي اع لأسيال ) : ةغلابلا ةجحلا هللو
 نإ : هلوق نم ناآلا ىرنام وحن ىلع ةريثك تاحطش ناك تاينابرلا ىف هباشتملا باتك ناودبيو

 وي ء هناطلس ىعاد عاطأ دقف هناميإ ىعاد ىصع نإ هنإو هنايصعب هللا عيطي ىصاعلا

 هذه نإ ىكبسلا لومي كلذلو . عيطمو صاع ايندلا ف نوكيال نذإو ؟ هل اعيطم هلل ىصاعلا
 نيلئاقلا ةيداحتالا قيرط ىلع تايك هيلع تطبض : رجح نبا لوقيو . هيلع ذخأ امم ةاجانملا
 « ةدحولاب نيلئاقلا ةيفوصلا تاراشإ م هيف . ةيفوصلا ناسل ىلع اباتك هل نإ لوقي أك ٠ لولحلاب
 . لتاق مس ىيعملا ىو اًظفل ةوالحلا ةياغ ىف وهو

 دقو 75/4 ةنس قوتملا رادلا ىرصملا ىدركلا ىمجعلا هللا دبع نب )7 فسوي هرصاعي ناكو
 ىدرب ىرغت نبا هفصيو.« دالب ةدع ىف اياوز هل » : رجح نبأ لوقيو رصم ةفارقب هتيوارب نفد
 ناك « ةرايزلل دصقي هربقو .. دقتعملا ىلاعت هللاب فراعلا وصلا كّلسملا ملاعلا امال ل
 هلو هرصع ىف ( نيديرملا ىلع دوهعلا ىذخا) نيكْلسملا مامإ ناك « ةقيرط ئدتقمو ةقرقح ايش
 ناتطوطخم ةلاسرلا هذه نمو . « بوبحملا ىلإ لصوتلاو بولقلا ناحير » اهم فوصتلا ىف ةلاسر
 نيقلتو ةيفوصلا ةعقرملا وأ ةقرخلا سبلو ةبوتلا طئارش ايف ركذ دقو ةيرصملا بتكلا رادب
 ناكو « ءاهقفلاو ءاحلصلاو ءاملعلا نم ةعاج هتبحصب عفتنا : ىدرب ىرغت نبا لوقيو . . رك ذلا

  2١1١ةنماكلا رردلا ىف نابللا نبا رظنا 7/ 47١ةرهازلا موجنلا ىمجعلا فسوي قى رظنا (؟) ىكبسلاو ١١/2044

 نسحو ا/1/7 ىنارعشلاو 778/6 رجح نبال ةنماكلا رردلاو ىدفصلل تايفولاب ىفاولاو
  41ةرضاحنلا نسحو ١/4758

  4بهذلا تارذشو “77/4 نانحلا ةارمو ١5/4 ةرضاحملا ١/475
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 هذهو « ةلئاه راكذأو داروأ هل ناكو « هب نودتقي هرصع ءاملع بلاغ ناك « لئاه مدق ىلع

 مايأ ىف ةفوصتملا نم هدعب ءاج نملزمر هداروأو وهو . . نمزلا دي نم تطقس داروألاو راكذألا

 . نمزلا دي نم تطقس بازحأو داروأ نم مهل ناك امو كيلاملا

 ةنس قوتملا فوصتملا ىحراخلا «) را 0 اهعلطم ىف قتلنو نييناعلا مايأ ىلإ ىضمنو

 انثيدح ىف هب انمملا دقو 47 ةنس قوتملا هسفن "' ىنارعشلا هنم مهأو « ىنارعشلا هب ديشيو 3

 ىلا تافلؤملاب نايب « قالخألاو ناملا فئاطل و هياتك فو « لوألا لصفلا ف فوصتلاو دهزلا نع

 هارن نس وص هنأ عمو . هتايح ىف اهمزتلا ىلا قالخألاو ةيفوصلا هتايح لحارمو هتذتاسأبو اهأرق

 هباتك ىف كلذ روصيام وحن ىلع هتارابع ليوأت الواحم ٠ ىبرع نبا : ىحورلا هذاتسأ نع مفادي

 عضوملا اذه ريغ ىف ال انضرع ىّتلا قرطلا لظتو . «ربكألا خيشلا مولع ىف رمحألا تيربكلا و

 خيشلا ةرهاقلا لزن ذنم ىنولخلا دمحم خيشلا ىلا ةبوسنملا ةيتولخلا ةقيرطلا نأش ولعيو . رصمب ةطشان

 قارعلاو ماشلا نادلب ق فوط دقو «٠ سدقملا تيبب ْئشانلا ىركبلا نيدلا لايك نب "7 قطصم

 خيش : الئاق ىنربحلا هب فرعيو ١١517 ةنس اهب وتو ةرهاقلا ةرخأب نكسو ارارم جحو ايكرتو

 « نيتثاملا براقت هفيلات « كّلسملا مامرالا نيديرملا يبرمو « نيكلاسلا ةودق « ةقيقحلاو ةقيرطلا

 هتالاهتياو هيف هبرل ةتايجاتم نم فطتقنو ءرحسلا درو اهلجأو . ادرو نيتس نم رثكأ هداروأو

 : (4)/ هلوق

 ٠ نا لك ىف دوصقملاو « ناسل لكب وعدملا تنا ؛ ىهلإ .

 يس ب يايحم تلق تنأ « ىهلإ

 0 58 بجتساو

 . ا

 )١( ىنارعشلل ىربكلا تاقبطلا هيف عجار ١417/1 ليوطلا قيفوتل هرصع ىف فوصتلا مامإ ىنارعشلاو .

 قولخلا قيدصلا ىركبلا قطصم ةمجرت ىف رظنا (6) نئملا فئاطل » هباتك ىنارعشلا ةمجرت نف رظنا
)9( 

 ١/ 158رردلا كلسو ١40/4 فوراعملا ةرئادو
 ىقربجلا خي رات ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو نايب ىف قالمخألاو

 ىركبلا ىف ةيمالسإلا ىوانملل تاقبطو 784/7 ةرئاسلا بكاوكلاو ء قالطالا .

 ريبكلا داروألا عومجم ىركبلل رحسلا درو .ق رظنا ١) باتكو 4 ةيقيفوتلا ططخلاو 4948/7 ىربكلا

 ١١4 - 8ص (رصنلا ةبتكم عبط) 20 ءرورس قابلادبع هطل ىمالسإلا فوصتلاو قارعشلا
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 بابلأ هتمظع ىف تريحت ىذلا كلالجيو ء نيبحملا ًدابكأ هب ّتّنق ىذلا كلاج قحب ٠ ىهلإ
 ظ . . نيفراعلا

 كّئيهولأ رارسأ ةنازخ قوف تبرضو « هماقم عيفر لك ىلع تعفر ىذلا ىدمحم ا رونلاب « ىلإ
 . انابسإ اًضقو» © اناوسر. المو.« انناير اًملعو اًبادَمَص اننق: انل ”ةينقا + هقالعأ

 خيشلا مهتمدقم ىف مالعألا نيب رصملا ءاملعلا نم عمج ةيتولخلا ةقيرطلا ذخأ خيشلا اذه نعو

 دمحا خيشلا هنع اهذخا نمو « هدعب ةقيرطلا ديناسا قتلم وهو رمال خيش ىنفحلا

 . ىردنكسلا هللا ءاطع نباو ىلذاشلا نسحلا ىلا دعب ةريصق ةمجرتب هصخنسو .ريدردلا

 ىلذاشلا 2١ نسحلا وبا

 ه7 ةنس دلو « بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ةلالس نم « رابجلا دبع نب هللا دبع نب ىلع وه
 أدب ةأشنلا ىف هتادل ةداع ىلعو « ىصقألا برغملا ىف ةتبس نم برقلاب ةراغ ىمست ةيرقب ةرجهلل

 وحن غلبي دكي ملو . اهنقتأ ىتح ةيوغللاو ةيمالسالا مولعلا ىلع بكأو ميزكلا نآرقلا ظفحب هتايح
 قليل قرشملا ىلإ لحرف « ةيفوصلا نيعم نم لهنلل ةديدش ةبغرب سحأ ىتح :هرمع :نم نيرشعلا
 ىبرغملا قوصلا ةقيرط ةلمح اهلبق ةيبرغملا ندملا ىو اهيف قلو « سنوت لزنو . كاسنلا ءاملعلا
 نيطسلف راز مث « زاجحلا.لخدو رصم رازف جحلا ةضيرف ءادأ ىلع مزع نأ ثبلي ملو . نيدم ىبأ

 باب ناك امنأكو « ىطساولا ختفلا وبأ وه ىعافر ىفوص ىلع دادغب ىف فرعتو « قارعلاو ماشلاو

 وه قوص ىلع ساف ىف فرعت نأ فدصلا نساح نم ناكف « بزغملا ىلإ داعو . قوصلا هكولس

 فوصتلل شيعي نأ ىلإ اًعفد هعفد دقو « اًحيشو امامإ هذخناو « همزلف « شيشم نب مالسلا دبع

 الك ٠ ؛ وحصلاو ركسلا عم اهسأكو ةبحماو برشلا ىلع نيْذَأ : هلوق هيلع رركي ناك ذإ « هللا ةبحمو

 برشلا نعو ةبحملا نع هلاجي بيغت ىتحو «هب كركس نوكي ىتح . تبرش تظقبت وأ تقفأ
 هرمأ نأ هخيش ثبلي ملو . « هلالجو هل اك سدقو « هلاج رون نم كل ودبيامب ء سأكلاو بارشلاو .

 قى ةيردنكسالا مالعأو . دومحم 5 زوتكدلل ىلذاشلا ىف نامل فئاطل ٠ باتك ىف ىلذاشلا ةمجرت عجار )١(

 ١١١ ص لايشلا نيدلا لاجج روتكدلل ىمالسالا رصعلا نسحو ٠ نسحلا ىلا هخيشو ىسرملا سابعلا ىلا بقانم
 ىجاهخ مدنادع دمحم روتكدلل قوصلا ثارتلا ىف بدألاو ى ىنارعشلاو ١” ص نايمحلا تكنو 870/١ ةرضاخنا
 ١6١. ص ةيلعلا رخافملا عجارو 14/177 ةرهازلا موجنلاو 4/١ تاقبطلا
 نسحلا وبأو ؛ عوبطم وهو دايع نبال ةيلذاشلا رثاملا ىف



 ظ هم

 ىف رشني ذخأ كانهو « اهيلإ رجاهف « ىطسولا ةيقيرفإ ىف سنوت نم برقلاب ةلذاش ىلإ ةرجهلاب

 ىلإ انايحأ اهكرتي ناكو ىلذاشلا مساب رهتشا ىبح همساب ةدلبلا تقصلو « فوصتلا ىلإ ةوعدلا سانلا

 هل لاق ىبح هتبحمو هللا ىف |مهنيب ةلصلا تقئوتو ىسرملا سابعلا ىبأ هذيملتب فّرعت اهيفو سنوت
 «انأ تنأ نوكتل الإ كتبحصام» : اموب ىلذاشلا

 ىقلأ اهبو 547 ةنس ىف ةيردنكسالا ىلإ هيديرم نم عمجو سابعلاوبأ هذيملتو.ىلذاشلا رجاهو

 اهيلع ددرتي ناك ذإ « ةرهاقلا ىف اضيأ لب « اهدحو ةيردنكسإلا ىفال هتبص عاذو « هرايست اصع'

 كئنيح مالسرالا خويش ةيلماكلا ثيدحلا ةسردم ىف هسلاحم رضحي ناكو « ةيفوصلا هتقيرط رشنل

 ةيردنكسالا ىف هظعاومو هسورد قلي ناكو .. نيرسفملاو نيثدحم او ءاهقفلا نم ءاملعلا رباكأو

 نوبلطي « هيلع نوي رصملا لاهناف « ةيرصملا ندملاو ةرهاقلا ىفو اهيف هتيص راطو . نيراطعلا عماجي

 بجعي ناكو . هرصب هدَقفَأ دمر هع 'تاضأ .ءانألا هذه قو: هيدي ىلع هللا نم برقلا

 موقت ىهو ٠ هتقيرط ىلع هتفيلخ هنأ - انب رم اك هعابتأ ىف نلعأف هب هئاقل ذنم ىبمرملا سابعلا يباب

 روعشلاو . بلقلا قدصو ةدابعلاو كسنلا بناجب ةيدمحملا ةعيرشلاو ةنسلاو باتكلاب كسقلا ىلع

 . ىفوصلا ىنطابل
 هدنعف « لحرلا شيواردلا اهشيعي ناك ىتلا لوستلاو تاهاقناخلا ةايح ةوقب ىلذاشلا مجاهو

 بسك ىف هسفن ىلع دمتعي نأ دبال لب « ريغلل هدي دمي ايليفط الو الئاس نوكيال قيقحلا ىفوصلا نأ

 دض حالسلا لمحل هيديرم وعدي ناكو . ةينس ةقيرط تناك ةيفوصلا هتقيرط وأ هفوصتف « هتوق

 ةروصنملا ةعقوم ىف ثدح ايك برحلا نيدايم ىلإ مهعم لحري ناكو « نييبيلصلا مالسإلا ءادعأ

 اسنرف كلم عساتلا سيول محتقا نيح هاش ناروت هنباو بويأ نيدلا محن ناطلسلا دهعل ةروهشملا

 نيدلا خويش هعم دجنو . كانه هيديرم عم هدجن ذإ ةروصنملا وحن هشيحب 54177 ةنس اهنم مدقتو طايمد

 نم مهريغو ةقارس نب نيدلا ىبحمو ديعلا قيقد نباو مالسلا دبع نب زعلا لثم نم رابكلا هءاملعو

 ىلع ةباطخلاو مالكلا ىف رودلا ءاجو . نيظعاو اموي اوملكت نأ ثدحو . خويشلا ع

 نب زعلا خيشلا رهبناو « ةليلجلا مولعلاو ةبيجعلا رارسألاب - ةاورلا لوقي ابك - ملكتف « نسحلا ىبأ

 لزنأو . « هللا نم دهعلا بيرقلا بيرغلا مالكلا اذه اوعمسا : الئاق ارهنم افتاه ماَقف . مالسلا دمع

 اولحتراو « اريسك اليلذ عساتلا سيول مهكلم مستساو « ةقحاس ةميزه نييبيلصلاب ىرصملا شيجلا

 . هءاروامو طسوتملا رحبلا ىلإ نيروحدم نيئساخ طايمد نع
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 .هملع نم ةدازتسالل هيلع نوُيكي سانلاو ءاملعلاو ةيردنكسالا ىلإ ىلذاشلا نسحلاوبأ داعو

 سابعلا وبأ هعمو ريصقلا قيرط نع جحلا ىلإ جرخ 585 ةنس تناك اذإ ىبح . همياعتو هتقيرطو
 هفالختسا هعابتأ ىلإ نلعأف هلجأ وندب سحأ ريضقلاو انق نيب. باذيع ءارحص ىفو « هيديرم ضعبو
 هتالاهتباو هتيعدأو هلاوقأ لدتو . هئراب ىلإ هحور ملسأ نأ ثبلي ملو ء ىسرملا سابعلا ابأ مهيلع
 داروأ هلو « ءاش فيك اهتمزأ افّرصم ةيبرعلا ةيصان كلمي ناك هنأ ىلع هداروأ ىف هبرل هتايجانمو
 اهمهأ لعل . بازحأ وأ هل داروأ ةعبرأ ناملا فئاطل هباتك ىف اهنم هللا ءاطع نبا قاس دقو « ةريثك

 لثمب هيف هبر ىجانيو « ةريثك ةينآرق تايآب هللختيو هلهتسي وهو ريبكلا بزحلاب ىمسملا بزحلا
 ظ ظ : هلوق

 نم ءىش لك تعسو دقو « فوصوم ملعلاب تنأو ٠ فورعم ةلاهجلاب ىنأ ملعت كنإ مهللأ ٠
 .ريدق ءىش لك ىلع كنإ ىّرفغاو كملعب هتعسو اك كتمحرب كلذ عسف كملعب ىلاهج

 انل ّطُسِباف ردقتو ءاشت نمل قزرلا طسبت ضرألاو تاومسلا ديلاقم كل ! زيزعاي ىوقاي قازراي
 كملح نمو « كتمقن نيبو انييب هب لوحن ام كتمحر نمو « كتمحر ىلإ هب انلضوتاه قزرلا نم
 موي اهدعسأو انمايأ ريخ لعجاو « كئايلوأل اهب تمتخ ىتلا ةداعسلاب انل متخاو . كوفع هب انعسيإم
 انسكأو « ةمحرلا نيدايم ىف كلضفب انليغدأو ةوهشلا ران نعو ايندلا بح نع انحزحزو « كلئاقل

 نم ارخسمو « انحاورأ نم انميهمو « انلوقع نم اريهظ'انل لعجاو . ةمصعلا بيبالج كرون نم
 . « ( اريصب انب تنك كنإ اريثك كركذنو اريثك كحبسن ىك) انسفنأ

 انيقي كلأسنو « اعفان الع كلأسنو «اعشاخ ابلق كلأسنو « امئاد انايإ كلأسن انإ مهللا
 , ةيفاعلا ىلع ركشلا كلأسنو « ةّيلب لك نم ةيفاعلا كلأسنو ءامّيَق انيد كلأسنو « اقداص

 ؤ .0سانلا نع ىنغلا كلأسنو
 ريخ نوكي نأو هبر نم ةمحرلاو ةرفغملا بلطب - ىرن امك - اهيف مايبؤوهو: 6 ةليوط ةاجانملاو

 اكسن هتايح. لعجم نأو اهتاوهش نم همصعيؤ ايندلا بح نم هس نأو هئاقل موي اهدعسأو همايأ
 هش ناو. ذاورض لك هع عف دي نأو هّحو هاضر هللا هبه نأ ىمتي درولا نا هل ةدامعو

 .نكي ملو . ةدهاشملاو ءاقللا نم ةرخآلا زعبو ةفرعملاو ناميإلا نم ايندلا رعب | هيلع عنب ناو. لاؤسلا نع

 ناك لب تاعَقرملاو قرخلا اوسبلي نأو كسنلاو ةدايعلا ىف مهسفنأ ىلع اوقشي نأ هباحصأ ىلإ بلطي

 اعارزو اراجت مس ع ةايحلا ىف اوكرتشي نأو « ةدابعلاو ىوقتلا ىف مهسفنأب قفرلا مهبلإ بلطي

 ىلع ةلاع اونوكيال نأ هعابتأ وعدي ناك كلذبو . ةدابع دعي هسفن لمعلا نإف « فرح باحصأو ٠
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 تيعاشو حلاصلا لمعلاو ىوقتلا عمو  حورلا ومسو سفنلا ءافص عم اودجيو اولمعي لب عمتجما

 نم رثكأ اهنم تعرفتو « يلبرغلا لاهشلا ىف ةصاخو ايقيرفأ لاهش ىفو ةيرصملا رايدلا ىف هتقيرط

 .ةيتولخلاو ةيئافولا ناتقيرطلا اهمهأ نم قرط ةرشع

 ىردنكسلا هللا 2” ءاطع نبا

 ى ةيردنكسإللاب دلو , ىردنكسلا هللا ءاطع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ نيدلا جات وه

 ىلع فكعي ذخأ مث ٠ « مرركلا نارقلا ظفحب هتايح لهتساو « عباسلا نرقلا نم سداسلا دقعلا رخ :اوأ

 نم مولعلا عاونأل اعماج ناك» : ىطويسلا لوقي « اهف عرب ىتح ةيوغللاو ةينيدلا مولعلا ةسارد

 ةسارد كلام بهذم ىلإ عمج هنأ واف . ( كلام بهذم ىلع هقفو لوي ثيدحو ريسفت

 رصتخم كلام بهذم ىف هلو « ةيعفاشلا تاقبط ىف هل مجرتي ىكبسلا لعج ام ىعفاشلا بهذم

 مهيلع ركني ناك لب . ةيفوصلاو فوصتلا نع افرصنم هرمأ لوأ ىف ناكو . ىعداربلل ةنودملا بيذهت

 بجعأف « ىلذاشلا نسحلا ىنأ ذيملت ىسرملا سابعلا ىبأ ىلإ عمتسا نأ فداصت ىّبح « مهتقيرط

 يفوت الو « هدنع هذيمالت رثاو سابعلا ىبأل ديرم ربكأ حبصأ ىتح « موقلا ةقيرطب عنتقي ذجخأو « هب

 6 اريبك اهيقف ناك دقف « اهرشن ىف ريبك لضف هلو . ةيلذاشلا ةقيرطلا ةساير ىلع هفلخ 58و ةنس

 لك غلبيف « مهظعيو ريسفتلاو هقفلا سانلل سّردي هذاتسأ سلحم سلجف ء ًانيمَل ايلذاش ايفوص ناك

 . مهيف ريئاتلا نم ديريام
 ةيروصنملا ةسردملا ىفو ةرات رهزألا غماجلا ىف ةقلح هل ذْمَتاو « ةرهاقلا هللا ءاطع نبا نطوتساو

 . ىكبسلا نيدلا قن ىت مهتمدقم قو ءاهقفلا هيلع بكأو ٠ مهدشريو سائلا ظعي ىرخأ ةرات

 جزمي ناك هنأ ةصاخو « هنايب نسحو هظعو ةعورل هتقيرط ىف نوريثك لخدو « ةماعلا هيلع تّبكأو

 ةيلذاشلا هتقيرطل حبصأو « هعابتأ رثكف . فلسلا لاوقأو ىوبنلا ثيدحلاو مركلا نآرقلاب هظعاوم

 مولع نيب عمجي نم قيقحلا ىفوصلا نأ وهو ىساسألا اهأدبم امئاد ددريو رركي ناكو « ميظع نأش

 نأ فوصتملا لعد . لفاونلاو ضئارفلا ءادأ نودب فوصتال هنأو « ةيفوصلا مولعو ةعب رشلا

 مهقمر هب ودها نيبلاط مهيلإ نوعرضتيو سانلا نولأسي نم امأو « هدوأ هب مقيامو هتوق بسك

 بهذلا تارذشو هال/م ىفاولاو ٠٠ ص (.اه ه١ كا ةرهازلا موجنلا هللا ءاطع نيا َْق رظنا )١(

 ةيردنكسالا مالعأو ىنازاتفتلا. روتكدلل هنع اباتكو 14/1 نحو 741/١ ةنماكلا رردلاو 78/4 ةيعفاشلا تاقبطو

 . ١54” ص لايشلا روتكدلل علاطلا ردبلاو ١5/7 ىنارعشلا تاقبطو 474/١ ةرضاحلا

 ةرهاقلا عبط ) نوحرف نبال بهذملا جابيدلو 0١



 ف
 هقزرب ايضار هبر ىوس لاسيالو هلمع ةرمث ىنحبو لمعي ىوصلاف . ءىش ىف فوصتلا نم اوسيلف

 ىف فلأو « هنامز ىف ةيفوصلا ناسل ىلع ملكتملا ناك» : رجح نبا لوقيو « هايند نم هبيصنو

 ةقيرطلا هب ىبسرأف « ناملا فئاطل ٠ هباتك ىلذاشلا نسحلا ىبأو ىسرملا سابعلا ىبأ هخيش بقانم
 ةكراشمو سوفنلا ىف عقوو ةبيجع ةلالج هل تناك » : ىههذلا لوقيو . عويذلا امل بتكو اهمياعتو
 ىف خسار مدقو تاماركو تاراشإ بحاص افراع امامإ ناك» : ىكبسلا لوقيو « لئاضفلا ىف
 ىلاعت هللاب فراعلا ةودقلا خيشلا » هب فيرعتلا ىف ةرهازلا موجنلا بحاص لوقيو ٠ فوصتلا
 بولقلا ىف ريثأت هظعول ناكو ؛ ريثك قلخ هظعو ةقلح رضحي ناكو ؛ « كّلسملا رك ذملا ظعاولا ىفوصلا

 ناملا فئاطل و هللا ءاطع نبا فّصو . « قيرطلا بابرأو قئاةحلا لهأ مالكب ةمات ةفرعم هل ناكو
 ىلإ قرملاو «رييدتلا طاقسإ ىف ريونتلاو نسحلا ىبأ هخيشو ىسرملا سابعلا ىلأ بقانم ىف
 حابصمو حالفلا (7حاتفمو . سوفنلا بيذهل ىواحلا سورعلا جاتو : قيألا سدقلا

 هند ةغيلب تاللكو لاوقأ هلو . ةيفوص "بنتك اهنأ تافنصملا هذه تاناونع نم حضاوو . « حاورألا
 ةقيرط ىلع راعشأ هلو . ةروشنم ىهو « ىردنكسلا هللا ءاطع نبا مكح» مساب باتك ىف هباحصأ

 ٠٠١9 ةنس الهك ةيروصنملا ةسردملاب ىفوتو . عضوملا اذه ريغ ف ةعوطقم اهنم اندشنأ . ةيفوصلا
 هومجرتم لوقي اك - هنزاج تناكو « ثيللا مام,الا ةنابج قرش افولا ىبأ لآ 29 ةنابجم نفدو

 . ةماعلاو ءاملعلاو ءاهقفلا نم هعابتأ ةرثكل ةليفَح

 ىلاوتتف وبن اثيدح وأ ةينارق كا دقو . هظعو ىف لسرتسا ظعو اذإ هللا ءاطع نبا ناكو
 : لوقي ذإ «نثملا فئاطل ٠ هباتك ىف ِهَقَع لوسرلل هفصو ىف ءاجام كلذ نم « لوقلا لويس

 , ماقلاب ةيلعلا تاماقملل زئاحلاو « ماتخلاو حتفلا هل نم «  رارسألا ندعمو راونألا قرشم
 رون وهف . نيعمجأ هبحصو هلأ ىلعو 2 دمحم « نيرخآلاو نيلوألا ديسو ؛ نيملاعلا بر لوسر
 رهاظلا لهأ ذأ . ةيهلالا فراعملا ذخنؤت هنعو « ةينابرلا رارسألا لزنت هيلإ «رارسألا رسو راونألا

 « ءايبنألا ةثرو ءاملعلا : مَع لاقو « مهنطاب هنم ( ةيفوصلا ) نطابلا لهأ ذخأو « مهرهاظ هنع
 « هيلق ءافص ردق ىلع هحتفو « هحتف ردق ىلع هرونو « هرون ردق ىلع هثرإو « هثرإ رذق ىلع لكو
 . « هبح نم هل قبسام بسح ىلع هبرب هتفرعمو « هبرب هتفرعم ردق ىلع هبلق ءافصو

 قلي ناك هلعلو « هيلإ بوسنم دجسم ةيردنكسإلا ف (5) 20 باتك شماه ىلع ننلل فئاطلأ عم اعوبطم هرظنا )١(
 هظعاوم ضعب انايحأ هيف هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو نايب ىف قالخألاو ننملا فئاطل
 ( ةينميملا ةعبطملا عبط ) ىفارعشلل قالطالا ىلع
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 ىنهذ نيعم نم دمتسي انأكو « مالكلا ىف تاديلوتلاو تاعيرفتلا هذه لثم هدنع رثكتو

 « دح دنع فقت داكتال اعورفو ابعش اهبيعشتو راكفألا ىف مئادلا عيونتلا عم « بضنيال ىحورو

 احورص اهنم عفري نأ ديري امنأك وأ ,« ضعب قوف اهضعب « تاقبط اهنم ديشي نأ ديرب اهنأكر

 : اظعاو هلوق ةلكاش ىلع ةفلتخم اناولأ بولسألا نيولت عم راركتلاب نيعتسي دقو . ةقهاش

 هاهم ل

  ؟ ءىش لك رهظأ ىذلا وهو ءىش هللا بجحي نأ رّوَصتُي فيك »

 ؟ءىش لكب رهظ ىذلا وهو ءىش هبجحب نأ رّوصتي فيك

 ؟ءىش لك ىف رهظ ىذلا وهو ءىش هبجحم نأ رّوصتب فيك

 ؟ ئش لكل رهظ ىذلا وهو ءىش هبجحي نأ روصتي فيك

 ؟ ئش لك دوجو لبق رهاظلا وهو ءىش هبجحي نأ روصتي فيك

 ؟ ىش هعم سيل ىذلا دحاولا وهو ءىش هبجحي نأ روصتي فيك

 ' ؟ ئش لك نم كيلإ برقأ وهو ءىش هبجحب نأ رّوصتي فيك
 ( ؟ مدقلا فصو هل ْنَم عم ثداحلا تبثي فيك مأ « مدعلا ىف دوجولا رهظي فيك ابجعاب

 , اهدجومو اعيمج تانئاثكلا رهظُم وه ذإ هالومو دبعلا نيب باجحال نأ ىلع رودت ةظعلاو

 هدوجو نإو « هتحبسو هتفرعو اهل رهظ دقو . اعيمج اهيف ىلجتيل هنإو « هدوجوب دهشت اهعيمجو

 5 .ىش لك نم ناسنإلا ىلإ برقأل هنإو « هاوس نود هدحو ذوجولا بجاول هنإو ٠ للا ىدبأل

 شل ىلزألا ميدقلا وهو « ثداحلا ىنافلا هبجحي فيك ابجعايو . ديرولا لّيَح نم هيلإ برقأ

 نع هظعو ءانثأ ىف هلأسو . هظغبل هبلط نيجال ناطلسلا نأ ىوريو . ةغالبو نايب ةعورو ضرعلا ف

 : أوت هب اج أف ءركشلا

 ركشف . نانكملاب ركشو ؛ ناكرألاب ركشو ا ؛ ماسقأ ةث ةثالث ىلع ركشلا »

 لمعلا .: ناكرألا ركشو . ( ثّدحف كر ةمعنب امأو) : ىلاغت لاق « ةمعنلاب ثدحتلا : ناسللا

 وه هدو هللا نأب فارتعالا : نانّجلا ركشو . ( اركش دواذ لآ اولمعا ) : ىلاعت لاق هللا ةعاطب

 ؟ اركاش رك اشلا هب ريصي ىذلا ام : نيجال هلأسو . ( هللا نف ةمعن نم مكبامو » : ناعت لاق معنملا

 ناكاذإو « دابعلل راثيرالاو لذبلابف ىنغ اذ ناك اذإو « داشروالاو نييبتلابف ملع اذ ناك اذإ : لاقف

 ٌةوالعكع همالكل نأ نم ىئارعشلا هلاقام و : « داكنألاو رارضألا عفدو مبيف لدعلا راهظإبف هاجاذ

 , ةلالجو
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 ريدردلا 7 دمحأ
 ١1717 ةنس ىدع ىنبب دلو « ريدردلاب ريهشلا ىرهزألا يعل ىودعلا دمحم نب دمحأ وه

 تاقلح ىلع بكأو « ةرهاقلا دروف « ملعلا بلطب فغشو هدوجو ميركلا نآرقلا ظفحو ةرجهلل
 سوردب فغشو . ةغالبو وحنو ةغلو مالك ملعو ريسفتو هقفو ثيدح نم مهدنعام لك ذخأي ءاملعلا
 نع - انب رم ايك - ةيتولخلا كلس ىف مظتنا دق ناكو ٠ كاذنيح رهزألا عماجلا خيش ىنفحلا خيشلا
 نميف ةقيرطلا هنع ريدردلا ذخأف « ىركبلا نيدلا لاك نب قطصم ريبكلا ىنولخلا خيشلا قيرط
 , قلخلا ميرك ايذهم نطابلا ميلساعرو ايقت افيفع ادهاز ناكو ءالجألاو ءاملعلا نم هنع اهوذخأ
 هل اوزاجأو « مهترضح ىف ءاتفإلاب هل اونذأ ام ناعرسو . ةماعب هخويشو ىنفحلا خيشلا هنم هبرقف
 ىلع هيف رصتقا « ليلخ رصتخم ٠ حرش هيف هلو , ىكلاملا بهذملا بالطلل سردي ناكف ٠ سيردتلا
 ىف هناكم لغش ىديعصلا خيشلا : ةيكلاملا خيش ىفوت امو . ىكلاملا بهذملا ةمنأ لاوقأ نم.حجارلا
 . ةيفوصلا ةيتولخلا هتفئاطل اخيشو ةدياعصلا فقو ىلع ارظان نيعو « ءاتفإلاو ةخيشملا

 تابباشتم ىو ديحوتلا ملع ىو ىكلاملا هقفلا ىف ريدردلا تافلؤم هخيرات ىف قربحلا دّدعو
 بادآ ىف ناوخإلا ةفحت اهم فوصتلا ىف تافلؤم كلذ بناجب هل ركذو . ةغالبلا مولع ىو نارقلا

 دمحأ ديسلا تاولص ىلع حرشو . قولخلا نيدلا ميرك خيشلا درو ىلع حرشو :. نافرعلا لهأ
 ةفئاطلا ةخيشمو رهزألا عماجلاب ةيكلاملا ةخيشم ىلوتي ريدردلا لازامو . ةيوبن تاولص ىهو ىودبلا
 نفُدو . ميظع دهشم ىف رهزألاب هيلع َىَلُصو . ةرجهلل 1٠١١ ةئس ىفوت ىبح ةيفوصلا ةيتولخلا
 « تاولصلاو 27 تاعبسملا مساب روهشم بزح وأ درو هلو .نييكعكلا ىحب اهانب ىلا هتيوازب

 ةموظنم اهعم هلو ٠ ِهَقكَع لوسرلا ىلع ةرطع تاولص ابيلتو « رشع تالاهتباو ةيعدأ تاعبسملاو
 2 ةيعدأو مَع لوسرلا ىلع تاملستو تاولص ىلع اهتيامن ىف لمتشت « ىنسحلا هللا ءامسأل
 . هيلإ التبتم هبر ايعاد هتاعبسم ىف لوقي اممو « ةيتولخلا ةقيرطلا ىف .ء

 ذوعأو . كنم الإ فوخلا نمو كل الإ لذلا نمو كيلإ الإ رقفلا نم كب ذوعأ ىنإ مهللا ١
 . ءادعألا ةتامث نم كب ذوعأو . ارورغم كب نوكأ وأ « اروجف ىشغأ وأ «اروز لوقأ نأ كب

 )١( قربجلا خيرات ريدردلا ىف رظنا ١410/9 (رصنلا ةبتكم عبط ) ريبكلا ص١١

 داروألا عومجم تاولصلاو تاعبسملا هذه ىف رظنا (؟)
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 . ةمقنلا ةءاجفو « ةمعنلا لاوزو « ءاجرلا ةبيخو « ءادلا لاضُعو

 . قلُخلا ءوسو « قْزّرلا مهو قلَحلا رش نم كب ذوعأ ىفإ ,مهللا

 . ؛ عمطم ريغ ىف عمطلا نم كب ذوعأو ء عزجلاو ْْيْرْلا نم كب ذوعأ نإ مهللا

أ مب وأ ملظي نأ نمو هللا قلخخ ام رش نمو نزحلاو مهلا نم ذيعتسي لظيو
 وأ ناسنإ ىلع ب و

 ىلإ لسوتيو « ىتخاو رهاظلا كرشلا نم ذيعتسيو . هيلع ىَنْطُي وأ ىغطَي وأ ناطلس وذ هيلع ىغبي

 . هايندو هنيدو هندب ىف ىفاعم لظي نأو « هقلخ عيمج نم عينم زرح ىف امئاد نوكي نأ هللا

 ثيدح انب رم ىتلا ةيدمحملا ةقيقحلا ةيرظن اهيف حضتتو « لوسرلا ىلع تاولصلا ىلإ هعم لقتننو

 : لوقي ذإ « ىريصوبلا دنع ابنع
 ٠ اددعو الضف كتاّيحت ىكزأو « اَدَمْرَس كتكرب ىمنأو « اًدبأ كتاولص لضفأ لعجا مهللا «

 ناسل ناجرتو « لزألا رارسأ دهاش .. ةيناميالا قئاقحلا عمجمو « ةيناسنإلا قئالخلا فرشأ ىلع

 لقسلاو ىولعلا دوجولا نيع ناسنإو .. مدقلا ٠ نيرادلا ةايح نيعو « نينوكلا دسج حور .

 تلزنو « قئاقحلا تقترا هيفو « راونألا تقلفناو « رارسألا تّمشنا هْنِم نم ىلع لَص مهللا

 توكلملا ضايرف « قحال الو قباسانم هكردي ملف موهفلا تلءاضت هلو , قئالخلا زجعأف مدا مولع

 . ةقفدتم هراونا ضيفب توربحلا ضايحو « ةقنوم هلاإج رهزب

 . راونألا رهظمو « رارسألا ءامس سمش « ةيدحألا ةفيطللا « ةيدمحملا تاذلا ىلع ّلَص مهللا

 ا . « لالا كلف بطقو « لالحلا رادم زكرمو

 راعتسم تائثاكلا دوجو نأو ىدمحما دوجولا مدق نم اهيف ىوطب امو ةيدمحما ةقيقحلا ةبرظنو

 ناسل ناججرت هنإ مالسلا هيلع لوسرلا نع ريدردلا لوق ىف ةحضاو هنم
 دوجولا نيع ناسنإو « مدقلا

 ء رون لك ىف ىنرملا وه هرونف « تقشنا هنم راونألا نأو نينوكلا دسج حورو لفسلاو ىولعلا

 ةقيقحلا ةيلزأ لق وأ ىدمحملا زونلا ةيلزأ ىنعي كلذ لكو . دوجو لك ىف ٌدّهاشملا وه هدوجوو

 عمو « ةصاخلا هتاعجس فرح لكلف ةيئاجهلا فورحلا .ىلع- هتاولص ريدردلا هل

 : لادلا فرح ىلع تاولصلا ىف هلوق لثم نم ىتش تالاهتباو ةيعدأ تاولصلا

 قاكرلا ىرظت افا قلتو ةيغ انديس ىلع ٌكلرابو 2 ص مهللا ١

 « دادولاو ناوضّرلا عّلخي انيلع معلخاو دمحم انديس ىلع كرابو ُمّلَسو صو

 . دابعلا نيب لوبقلا جاتب انجوتو دمحم انديس ىلع كرابو ملسو لّصو



 ع“ ظ

 , "97 دانلا موي هبيبحب بيبحلا ةفأر انب فأراو دمحم انديس ىلع كرابو مّلَسو لصو
 نيعم نم دمتسي ريدردلا نأكو ِهْيَع لوسرلا ىلع تاولصلا عم ةيعدألا هذه لثم ىلاوتتو

 . ةبوذعو ةسالس امئاد ليسي نيعم وهو «٠ بضنيال

 ةيبعشلا صصقلاو ريسلاو رداونلا بتك

 ] 0 رداونلا بتك )١(

 وأ سفنلا نع حرت ىتلا ةريصقلا صيصاقألا اهب داري ةرات ىهف « نيقالطإ رداونلا ةملك قلطت
 ملعم وأ مكاحب ةيرخس ةريصق ةهكف صيصاقأ اهب داريةراتو « ليبن قلخ ضرغ ىلإ اهب ٌدَّصقُب ىبلا
 ىف ةريثك ىهو « رداونلا بتك نم نيعونلا نيذهب ئلتمت ىبرعلا بدألا بتكو . ليخب وأ ضاق وأ
 ةعومجملا نم نيباتكو ىلوألا ةعومجملا نم باتك نع ثيدحلاب ىنتكنو « رصعلا اذه رادم ىلع رصم
 , ةمناثلا

 ] 0 ةأفاكملا باتك
 نب فسوي هيبأ مأ تناك ةيادلا نبا مساب فورعملا فسوي نب 29 محا ناتكلا اذه نلوم

 « قوت ىتح هتمدخ ىف فسوي لظو . اهيلإ بسنف نومألا مع ىدهملا نب ميهاربوال ةياد ميهاربإ

 ءاتاويد قا هك رض ةماعلا الو نشحن اممم  ةعونتم ةفاقث افقثم ناك هنأ ودبيو

 باحصأ رابخأ ىف اباتك فئص هنأ ىوريو . ةرجهلل 77١ ةنس ذنم هترسأو وه اهب هماقم رقتساو

 لها ان .+:ةنرقتط قو قمح هاب وركوب ..لاتارألا مراعي هلع, لح نا ها نكتترتاه هيلا
 كلذ سيلو هيورامخ هنباو نولوط نب دمحأ ةريس بتكيلو ةينولوطلا ةلودلا نيواود ىف ابتاك لمعيل
 ىف اضيأو كلفلاو ةضايرلاو بطلا ىف ةصاخو اهيف عربو لئاوألا مولعب هلصو هنإف .« بسحف

 ساوقألا ىف اًباتكو بسانتلاو ةبسنلا ىف اباتكو ءابطألا رابخأ ىف اباتك هومجرتم هل قوسيو . ةفسلفلا

 )١( طاطسفلا ىسق ) برغملا هباتك ىف ديعس نبا بعوتساو ظ ةمايقلا موي : دانتلا موي (

  2ءايدألا مجعم فسوي نب لي ى رظنا 6/١ هباتكو . هيوراهخ هنيأو نولوط نب ا ةريس نع هباتك

 ارارم عبط ةأفاكملا 78ص «ىزوزلا رصتخم ) ىطفقلل' ءاكحلا خيراتو .



 م
 ى ةرغلا باتك حرشو , نوطالفأل ةسايسلا باتكو قطنملا رصتخم باتتك هل نوقوسي ايك « ةلثاَملا
 . 15٠" ةنس قوت دقو . سوميلطبل كلفلا

 ريمثت نانسحم اناكو « تا ءورملا تاحبصا نماناك اًييخأ هن ريسو نفسو زو كما م ةريس دك ؤنو

 نم 508 هن لزني وأ ةقراك هز ملت هايأر نم لك ىلع اريثك اقدغأف « ةعارزلاو ةراجتلا ىف املاومأ

 قوهو .( ( ةأفاكملا ٠ هباتك فلؤي هلعج ىذلا وه فسوي نب دمحأ ىف بناجلا اذه لعلو . بوطخلا

 ليمحلاب ليمحلا ةأفاكم لوح رودت ةريصق ةناكشو أ ةردان نيثالثو ىدحإ مضي مسق ماسقأ ةنالث

 . هلثاي ليمحي اليمج .ناسنإلا ئفاكي ىتحو « هيلإ ةدعاسملا دي دمو بوكنملا نوع ىف بريل

 ريغو رصم ىف همايأ ريغو همايأ ىف تعقو رداون نم ركذي امب اباذج اضرع رداونلا ف كلذ ضرعيو
 نأ فيك روصت ةريصق ةياكح وأ ةردان نيرشعو ىدحإ مضي ناث مسقب ةب مسقلا اذه ولتيو . رصم

 ال مهرشو مهئوس نع اوفكيو « ءوسلاو رشلا لهأ عدتري ىتح « هلثم احيبق عبتتست حيبقلا ةأفاكم

 روصت ىهو ةريصق ةياكح وأ ةردان ةرشع عست مضي ثلاثلا مسقلاو . بقاوعلا مخوأ نم نارحي

 ىلإ ةراح ةوعد كلذب باتكلاو . هنم اوجنو ءالب وأ رش ىف اوطروت اًسانأ نأ فيكو ىبقعلا نسح

 ةلزج ىحصفب بوتكم وهو . ةريصقلا تاياكحلاو رداونلا نم ةعيدب ةلثمأ برضب ريخلا لمع
 ف عيشي نأ ىلإ هيدصق هنا ديو :قيفراللا همز تاك ةميفسوت قب دمحأ ناك ذا ةعضان

 ريباعتو غيص هيف رودت ذإ « ةيمويلا هتغل نم برتقي هارن اننأ ىف ببسلا وه كلذ لعلو « بعشلا

 : لثم نم ةيمويلا ةايحلا ىف انتنسلأ ىلع ىرجت لازتال

 هيلإ ترذتعا - ىبقحل ىأ بابلا ىلع ىنلّصح - هلثم سانلا ىف هللا ردك - احرف تومي هللاو داك

 ةبرقم ةأرما - ( ةديس ىأ ) تس - ( ضاخلا اهباصأ ىأ ) قلطُت ةأرما - هقح ىف ىريصقت نم

 ناسل ىلع لاقف ءاي ةرسكلا نم دلوتت ثيحب ةبطاخا ءات دم اليلق مدختساو .(اهتدالو تبرق ىأ)

 مدطتباو . ةيرصملا انتيماع 3 لوقن اك « هيتم دقام ءازج اذه » : ليمج ىللع ةديس ئفاكي رجات

 ىف ءاولح ىنايبص ىلع اوهتشا » : لاقف عمجلا ىف لعافلاو لعفلا نيب ةيماعلا ىف انتقباطم اضيأ

 ةادأ ركذ نود لمحلا ىف ماهفتسالا نم رثكيو .« فاينض ىلع يدك لاقي نأ حيصفلاو (ديعلا

 ةيخيراتلا ةلالدلا عساو باتكلا رداون نم ريثكو . انتيماع ىف اضيأ عنصن ابك ماهدتسالا تاودأ نم

 ٠ بولسالا ىلع ةميقلا هتلالد بناجي « ةيعاّمجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا هبناوجو فلؤملا نمز ىلع

 . مويلا ىلإ ةيح لازتال تارابع نم هيف مدختسي ناك امو . ذئئيح رصم ىف ىبدألا
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 ظ ىرصملا هيوبيس رابخأ
 دقو "48./ ةنس قوتملاو "05 ةنس دولوملا ميهاربإ نب نسحلا قالوز 2١ نبا باتكلا اذه فلأ

 هيوبيس مساب فورعملا ىدنكلا ىموم نب ''' دمحم وه ةساردلا ىف هل قيفر رداون هيف عمج
 ةياورو ثيدحلا مولعو هقفلاو تاء ارقلاب اضيأ الاع ناك لب بست ىحنلا الاع نكي ملو . ىرصملا

 امك - كلذ ىف غلبو : داّعلاو ءاهقفلاو ءابدألا تاودأ هيف تعمتجا اكسنتم افيفع ناكو « ءرعشلا

 مو « مومسلا نم اريثك هلّمحي ادقن مهدقني ناكو ءرصم ماكح هب سلاج اغلبم - توقاي لوقي
 : هدقن نوبتكي هنوعبتي سانلا ناكو , داهشألا سوءر ىلعو قاوسألا ىف هنلعي ناك لب هيفخي نكي
 ةياهن عم 898 ةنس ىفوت ىتح هبأد اذه لازامو . تاهزنتملاو دجاسملاو ةماعلا سلاجملا ىف هنووريو
 رصم ططخ ىف باتك هل ناكلخ نبا لوقيو « اريبك اخرؤم قالوز نبا ناكو . ةيديشخإلا ةلودلا
 ءرصم ةاضق رابخأ : ىدنكلا باتك ىلع اليذ هلعج رصم ةاضق رابخأ باتك هلو « هيف ىصقتسا
 ديشخالا ةريس ىف باتك هلو , 885 ةنس ىلإ قالوز نبا هلمكف « ”45 ةننم ىلإ هيف ىبتنا دق ناكو
 .( برغملا » هباتك نم طاطسفلا مسق فى ديعس نبا هيلع دمتعا

 ىف سانللو ماكحلل هيوبيس دقنل ةفلتخم دهاشم هيوبيس رابخأ هباتك ىف قالوز نبا قوسيو
 ريغ ظافلأب رهنيو رجزي ناك امنإ ؛ حيبق ظفلب مذي وأ دقني نكي ملو « هلابتلا نم ءىشب اجوزمت هرصع

 : ةعمجلا ةالصل بكوم ىف بكري ناك ديشخإلا نأ كلذ نم ءربالا زخو زخت اهنكلو ةحيبق
 هذهام » : هتوص ىلعأب لاف هتيؤرل نودشتحم سانلاو ةالصلا ىلإ هبوكر ءانثأ ىف اموي هل ىدصت
 اهعبتت ةفجالا ْفُجْرَت موي) ةفصاق مهيلع ْتطْلُس ؟ ةفكاعلا ليئاقلاو « ةفقاولا حابشألا
 ملو عزفي ملف . ةالصلا ىلإ رمي ديشخاللا هنإ ١ : لجر هل لاقف « ( ةفجاو ذئموي ) مهمولق ( ةفدارلا
 , 9 نيتولا هنم هللا عطق « نيدبلا نمسملا « « نيطبلا علصألا 0 اوت لاق لب تكسي
 عباتالو , نابجاحالو بجاح الو « نابحاصالو بحاص هيفكي ناك امأ « نيملا تاذ هب كلسالو
 . (ةالّقلا هتنحي رّمعو .ةاكز هل لبقالو ةالص هل هللا لقال ؟ ناعبات الو

 )١( ءابدألا مجعم ىرصملا هيوبيس ىف عجار (؟) نباو 588/10 ءابدألا مجعم قالوز نبا ىف رظنا ١9/71

 رجح نبال نازيملا ناسلو 41/7 ناكلخ ١41/7 بلقلا نم جراخلا سيئرلا نايرشلا : نيتولا (؟9) لوقي ثيح .
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 أ لب طوير ماكل ناجع لفزأ هققت و اه عجسلا مدختسي ىرصملا هيوبيس ناكو

 هظعو .ءانثأ ىف ءاجهلا اذه لثم قوسي ناكو . ىوبن ثيدحي وأ افنآ انب رمام وحن ىلع ةينآرق تايآ

 ماكحلا ملظ نم مهيلع عقي ناكام مهنع هسيفنتل نوكحضي سانلاو . اريبك اظعاو ناك ذإ ٠ سانلل
 نأ ىف المأ هسلاجيو هبّرقب ءارزولاو ماكحلا ضعب ناكو . كحضلا ىف نوقرغيو نوكحضيف هنمزل

 دق ناكو ريبك بكوم ىف ريسي تارفلا نب رفعج لضفلا ايآأ ىأرو . هطايسب بعشلا مامأ مهيوكيال

 هيدي نيب دشحو « هباحصأ ىقفلو « هباّتك عمج دق لضفلا ىبأ لاب ام» : لاقف « ةرازولا ىلوت

 نكر نأ وا « هرصني جرخف قرط مالسإلا نأ هفلبأ ؟ هفلخ ركاسعلا قاسو « هفنأ مشو « باح

 ىحصفلا هذه ىف هرداون غوصي ناك هيوبيس نأ عمو . ؟ « هركني رمألا اذهل جرخف َقرُس ةبعكلا

 ريغل ريمضلا ديعي ناك هنأ كلذ نم « ةلوادتملا انتغل وأ انتيماع نم رهاوظ ضعب هدنع دجن ةعوجسملا

 .نيبام تطقلف حيصفلاو « هيدي نيبام اوطقلف جيرارف تءاجف ٠ : لثم ىف اعومجم لعفلا عم لقاعلا

 . نينسلا تائم ذنم ةيمويلا مهّتغل ىف كلذ ىلإ انوقبس انفالسأ ناكو . هيدي

 / شوقارق مكح ىف شوشافلا باتك
 ىلإ اهبسن رداوتلا نم ةفئاط هيف صق دقو « هتمجرت ترم ىذلا قام نبا باتكلا اذه فلأ

 ةيرصملا رايدلاب ةدم هنع هبانأ دق ناكو . ىبويألا نيدلا حالص داوق دحأ ىكرتلا 2) شوقارق

 ىف رطانقلاو لبجلا ةعلق ىنبو « ةرهاقلاب طيحي ناك ىذلا روسلا ىنب ىذلا وهو « هيلإ اهرومأ ضو

 نبا زهتناف « قمحلا نم ليلق ريغو ةلفغ هيف تناك ارك « ةوسقو ةدش هيف تناكو . مارهألا قرط

 مكح ىف "' شوشافلا » هباتك ىف اهعمج هماكحأ ىف رداونلا نم ةفئاط هب قصلأو « هيف كلذ قام

 اهنأ رهاظلاو « هنم اهلثم عوقو دعبي ءايشأ باتكلا يف : الئاق ناكلخ نبا هنع عفاديو . « شوقارق

 هتيافكو هتفرعمب هفوثو الولو « هيلع ةكلمملا لاوحأ ىف ادمتعم ناك نيدلا حالص نإف ةعوضوم

 ( هيلإ اهضوفام

 0 » 00 ةملقاو روسلا ءانب ف نيب رصملا ريخست ف اسف شوفارق نارتو

 اهب لّقع تيأر ال 32010000 هيلع هعضو ىذلا باتكلا اذبم هنم ىامم ٠ نبا مه

 « ملاعب ىدتقيال 2 يعمم 5 ةمألا فلتأ دق 5 شوشاف ةهزح سوفارف نيدلا

 بتاكلا ةلح ىف انل الاقم باتكلا اذه ليلحت ىف عجار (؟) ةرهازلا موجنلاو 41/4 ناكلخ نبا شوقارق ىف رظنا )١(

 - 957 ص ١94145 ةنس ربقون ددع ىرصملا ٠ 5918/4 ىهذلا ربعو 5



 املا ظ
 نم دحأ ردقيالو ٠ قدص نمل ىدتهمالو « قبس نمل هدنع ةيكشلاو حلاظلا نم مولظملا فورعيالو
 ؛ ناطلس نم هب هللا لزنأ ام اكح مكحيو , ناطيشلا طاطتشا طتشيو هملك دري نأ هتلزتم مظع
 درس ىف قمم نبا ذخأيو . ,نيملسملا هنم حبري نأ ىسع « نيدلا حالصل باتكلا اذه تفنص
 .بجعف « اهل ةكولمم ةيراج شوقارقل تكش ءادوس ةديس نأ كلذ نم . ةكحضملا شوقارق ماكحأ
 ىه لب ةديسلا تسيل اهنأب انمؤم اهاوكش ٌدرف . ءادوس ةديسل ةمداخ ءاضيب ةأرما نوكت نأ
 نمو . اهنع افعف اهتيراج اهيف تعفش نأ الول اهسبحب مهو « ةديسلا ىه ء ءاضيبلا ةيراجلاو « ةيراجلا
 : اههيتيحلب ثبعي ناك درجأ الجر هيلإ ناوكشي هاءاج ةليوطلا ىحللا باحصأ نم نيلجر نأ كلذ
 هيلع ايدتعا ناذللا اممنإ : الئاق نيلجرلا و خرط نانو حول اج لل لعرا ىلإ شوقارق رظنو

 نقذ ىف رعشلا تبني ىتح نوجسلا بهايغ ىف نيلجرلاب اوجزي نأ هنالغ ىف حاصو « هتيح فتتب
 هقنشب رمأف « قح ريغب ةمرحم اسفن لتق هل ٍداّدحب هتءاج ةطرشلا نأ كلذ نمو . هتيحلا لوطتو لجرلا
 اوقنشا» : لاقف اصاّقق الجر ىأرف هباب مامث رظنف ٠ سرفلا كل لعب ىذلا كدادح هنإ هل ليقف
 اباضقلا ىف افرصتم شوقارق قمم نبا روصي وحنلا اذه ىلعو . دادحلا ( اوكرتا ) اوبيسو صاققلا
 ةديسف « قطنملا هيف عيضي انيابت . جئاتتلاو تامدقملا نيب داضتلل كحضنو ؛ قمح هدعبام قمحب
 « ةيحل نودب لخدي لجرو ؛ اهتديس حبصت ةمداخلاو ةمداخ جرختف « , اتمداخل ةيكاش لخدت
 . لتقي «ىربو أرب لتاقو اةهياع ادع رو ايناج لخدي لق وأ « تفتن ةيحل هلو جرخيف

 ناز يوتا عر كابا نبا فلام مكه روع نم غلب اميدق رصم ىف ادحأ نظن امو
 هنمزل ةجرادلا نيب رصملا ةغل اهل راتخا ىتلا ةيبعشلا رداونلا هذه قيرط نع سانلا نيب هماكحأو
 2 انف وو صم ناله: ةعسواو عويش ربكأ تعاش العف ىهو « ةماعلا نيب عيشت نأ كلذب ادصاف
 . « شوقارق مكحالو مكح» : اولاق هملظو مك اح نم اوكتشا الكف

 نم شوشافل باتك ىفام بناجيب ةكحضم رداون شوقارق ةيصخش ىلإ ةيلاتلا بقحلا تفاضأو
 ىلإ هيف افيضم « قام نبا باتك مسا هل ريعتسي اباتك فلؤي ىطويسلا لعج امب « ةريثك رداون
 لكل ةيلايخ ةيصخش ةيلاتلا ةنمزألا ىف شوقارق ةيصخش تحبصأ انأكو . ةديدج رداون شوقارق

 ىلع ماشلاو ايكرت ىف قلطت ىتلا زوقارق ةملك نأ نظلا ربكأو . هملظب هقمح طلخي قمحأ مكاح
 نم لاقيام ىلإ ال شوقارق مسا ىلإ اهقاقتشا ىف عجرت قمحلا نيملاظلا ماكحلل هريوصتو لظلا لايخ
 . نيعلا اهانعم نوكي كلذبو نيع ىأ زوق هو دوسأ ىأ ؛ , هرق ه امه نيتيكرت نيتظفل نم ةفلؤم امن
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 هزوجارأو 0 ىلإ ةيناث ةملكلا تلحخد دقو . لوألا

 فوحقلا "ره

 0 لاح فصي ىنيبرشلا فسوي ىمسي اظعاو املاع دجنف رصحب نييناهعلا نمز ىلإ ىضمغ

 اهيمسي ةديصق ىف لهجلاو كنضلاو رقفلاو سؤبلا نم نييناؤعلا دهعل مهب لزنامو ىرصملا فيرلا

 اع ةيهاكف رداونب حرشلا الم دقو « فوحقلا زه » هيمسي اه حرشو « فوداش ىبأ ةديصق و

 ناكامو هملظو ملقالا مكاح وأ فشاكلا شطبو لهجلاو ةيمألا نم ذئنيح فيرلا لهأ هيناعب ناك

 اماعطو سدعلا الإ اومعطي مل اومعط نإف ةبغسملا نم هيف نوحزري اوناك امو ةرخسلا نم موهيلصي

 ريغو محل نم كلذ ءارو ائيش اومعطي نأ هللا ذاعمو « قيتعلاّشِملاو راسيبلا ىمسي لوفلا نم ذخّ

 جرعأ راح ىوس كلمي نكي 4 هزإ ةديصقلا بحاص :قيرلا ّىرثلا فوداش ىبأ نع لوقيو . محل

 لاخت نم تاليك عبرأو كيدو تاجاجد رشعو ةرقب فصنو ةيقاسلا روث ىف ةصحو نيتزنعو

 مشاغلا نييناّمعلا مكحل تانعطلا نم اريثك اهمئاوطأ ف لمح ةعذال رداونب باتكلا ضيفيو . ريعشلا

 هتاوسو

 ] ةيبعشلا صصقلاو ربسلا بتك ( ب )

 ةصقو ىسومل ةصق : ةدرفم وأ ةعومجم ءايبنألا صصق بتك نييمطافلا مايأ ذنم رصم ىف ترثك

 ةباتك نع ثيدحلا ىف انب ٌرمو . ليلخلا مهاربإ ةصاخو ءايبنألا نم امهريغل وأ مالسلا اههيلع فسوتيل

 ترثك ةيبيلصلا تورك كفو ع ةيوبنلا ةريسلا ف ينك ان سعت ناد ىناثلا لصفلا فى خيراتلا

 ناكو « تازجعم نم اهقفار امو هتايحو قراوخ نم هب نرتقا امو هال لويتزلا داليم ىف ةباتكلا

 لافتحالا ىف ىتلي دلوملا اذه ناك ةداعو . « ىوننلا دلوملا » مساب راعشأ هللختتو ارثن بتكي كلذ

 ىلإ هع هللا لوسرب ءارسإلا « جارعملاو ءارسإلا ةصق ٠ هعم قلت تناكو « لوسرلا داليم ىركذب

 هذهب احضاو ارثات رثأت ىتناد نأ تباثلا نم حبصأ دقو . ءامسلا ىلإ هب جورعلاو ىصقألا دجسملا'

 اطوطخم هنم ريثك لازيال ىذلا ىنيدلا صصقلا اذه بناجيو 2” ةيلالا ايديموكلا ىف ةريخألا ةصقلا

 روتكدلا ةمجرت اتلال ىددنالا كفا خيرات مج حار (9) ةلحم ى انل الاقم فوحقلا زه باتك ليلحت .ىف رظنا )١(

 ه4 حلا نع سنع نيس ..77584 ص 19141 ةنس رياني ددع ىرصملا بتاكلا



 1 ظ

 . نييرذعلا قاشعلا نع فوفرلا كلتب ظوفحم ريك صصق ةيرصملا بتكلا راد فوفرب اظوفحمو

 اهلكش اهم تذخأ وأ -رصم ىف تفلأ ىتلا ةيبعشلا صصقلاو ريسلا نم ةفئاط نآلا ضرعنو

 . ةليلو ةليل فلأو نزي ىذ نب فيسو سربيب رهاظلاو ةيلالهلا ةريسلاو ةرتنع ةريس 556 ىلاهنلا

 ظ ظ / ةرتنع © ةريس
 ' هتيسورف ءابنأ نمو ةمأ نبا ناك هنأ نم اهيف ءاجامو ةيلهاجلا ىف ةرتنع رابخأ ةريسلا هذه زمان

 نم هتالوطب اهيف دتمت ةببرع ةمحلمل امظع الطب ةريسلا ىف ةرتنع لوحتيو . همع ةنبا ةلبعل هبحو
 ةينم باتك لوأ ىق ةياورل اقبط - لاقبو . مالسولل لوألا ةسمخلا نورقلا ةيابن ىبح ىلهاجلا رصعلا
 ىمطافلا ةفيلخلا زيزعلا مايأ ىف تناك ةريسلا هذهل ةباتك لوأ نإ - سبع ةرتنع راعشأ ىف سفنلا
 راشاف . اهنع ثيدحلاب نوجهلي ةرهاقلا لها تلعج هرصق ىف ةير تثدح ذإ ( ه985-9569"1)

 مهل فّلأف هيف مالكلا نع مويهلت ةريشب سانلا لغشي نأ ليعامسإ نب فسوي ىمسي صخش ىلع
 عضو نم ناك ام لوأ ىلإ ريشت امنإ - تحص نإ- ةياورلا هذه نأ ريغ . اهم اوفغشو ةرتنع ةريس
 . نينلا فتحبصأ ىتحو .ىرجفلا سداسلا نرقلا لئئاوأىتحاهيفديزتلايجألا تذسخأفإ .ةريسلا
 لب «٠ بسحف نامزلا ىف ةرتنع ةريس اهيف دتمتالو . تادلحم عبرأ ىف ةروشنم ىهو « |!ءزج نيثالثو
 ماشلاو رصمو سرافو دنهلا : ميدقلا ملاعلا ةرثتع تالوطب تاحاس لمشت ذإ « ناكملا ىف اضيأ دتم
 نم اهتاورل حاتأ امم  راعشأو رثن نيب ةعزوم ىهو . نادوسلاو ةشبحلاو ايقيرفإ لامشو ابروأ بونجو
 . اديدش اوند وندت ةغلب تبتك دقو . اهل دقعت تناك تالفح ىف ةبابرلا ىلع سانلا اهودشني نأ ميدق
 اهئازجأ نم ءزج لك ىف مالكلا مطتقي ثيحب ةباذج ةيصصق ةغايص تغبصو ؛ ةيمويلا ةغللا نم
 . اهتياهن ىح اذكهو . هيلب ىذلا ءزحلا ةفرعمب عماسلاو ءئراقلا فغشي كلذبو . مهم ثداح دنع

 ضرعتو « لطبلا ةليبق سبع ىبب كلمريهز نمز ىلإل صن ىتح ةيله اجل ارابخأ ضرع ىف ةريسلا عستنو

 ةسفانملا لئابقلا دض هتليبقل هتباحو همع ةنبال هبحو هبابشو هابص ى هتلوطبو ةرتنع دلوم ةريسلا
 ةمزالمو قارعلا ىلإ ةلحرلا هتمشج رطخلا ةديدش لاهعأ نم ةلبعب هجاوز ءاقل همع هيلع هضرف امو اه

 نوقرشتسملا اهيف عضو امو اهتاججرتو ةرتنع ةريس ىف رظنا )١(
 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ثوحن نم
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 ى نوعلا هنم مهبلط نم ناك امو ىرسك مهتمدقم ىفو اهكولمب هفرعتو ناريإ ىلع هدوفوو ةريخلا كولم

 . قيرغإ لطب ةلزانم

 ةجئرفلا دض ابورح اهروطاربمإ عم دوقيو ةينيطنطسقلا ىلع دفيو ماشلل اكاح ةرانع حبصيو

 دحأ وهو ؛ هلتقيو دنههوب دض امور كلم هب نيعتسيو رصمه ىلإ ايقيرفإ لامش قرتخيو اينابسإ غلبيو

 هلصأ فرعي ناك ةريسلل ريخألا فلؤملا نأكو « ايلاطيإ اًيدنامرون ناكو ىلوألا ةيبيلصلا تورك ءارمأ

 نإ لوقن كلذلو ةرجهلل 44٠ ةنس ىرغصلا ةيسآ تلزن ةروكذملا ةلمحلا نأ فورعمو . هنطومو

 طقف دنمهوب سيلو . ىرجحلا سماخلا نرقلا ةياهن ىتح دتمت ةيلوطبلا اهتاحاسو ةريسلا نيدايم

 ةريمأ نم ةرتنع جاوز اضيأ اهيف اناقلي ذإ « ةريسلا ىف اناقلي ىذلا ةيبيلصلا ةلمحلا ءارمأ نم ديحولا

 ىذلا ىندألا نيروللا قود نويوب بحاص ىرف دوجل افيرحت ناك امبرو نارفوجلا اهنم هباجنإو ةيجنرفإ

 ىف ةرتثع تالوطبو . نيودلب هوخأ هفلخو قوت نأ ثبلي ملو 48417 ةنس سدقملا تيب ىلع ىلوتسا

 لمشتل اضيأ لب ٠ بسحف ةيبروألا دالبلاو ةيبيلصلا بورحلا نيدايم لمشتلال عستت ةريسلا

 نأ قرب ةرهلا ارقد نم كور, ةنييزا مآ دنح هلأ ةزقغ قرغو ىثاجنلا دالبو نادوسلاو دنهلا

 ةصق نم اهب لصتا امو ةيلهاجلا ىف برعلا خيراتب ةريصب الايجأ تناك اهتلوادت ىلا نيفلؤملا لايجأ

 مهطالبو مهكولمو سرفلا خيراتو ةميظعلا مهتاحوتفو مالسإلا ىف برعلا خيراتو ليلخلا ميهاربإ

 ةعئار ةمحلم ةريسلاو . مهدايعأو مهرئاعشو ىراصنلا سوقطو ةيبيلصلا بورحلا م خيراتو مهباداو

 ىلا ةليبنلا اهلئاضف اهعم لّثمو ماع ةئامسمحخخ نم رثكأ ىف ليثمت عورأ ةرتنع اهلّتم ىتلا ةيبرعلا ةلوطبلل

 . ةبيجع قراوخو ريطاسأو ىؤرو مالحأ ةريسلا تللحن دقو . مهرايد ىلإ نويبيلصلا اهلقن

 0: ] ةيلالحلا 1 ةريسلا

 حاس ملسو ةبغز لئابق نم مهعم لد نمو لاله ىب نيب ةرمتسم بورح ةريسلا هذه ماوق
 نم ميلاقالا هذهب ناك نمو ايقيرفإ ىلامثو سنوتو سلبارط ىميلقإ ىلإ جبثألاو ةعببرو ىدعو

 دق ةروك ذملا ةيبرعلا لئابقلا تناكو . ةنطوتسملا ةيبرغملا لئابقلا نم مهريغو ةتانزو نييجاهنصلا

 ف اباتكو ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد عجارو « ةينانزلاو ةيل الهلل نبا خيرات نم عبارلا ءزجلا ةيلالحلا ةريسلا ىف-رظنا )١(

 . سنوي ديمحلا دبعل ةيئالحلا ةرفل عباسلا هزجلا كلاذكو 5١ ص (قالوب عبط ) نودلخ ظ

 اراعشأ مب ىور ثيح نودلخ نبا ةمدقم رخاوأو #4 ص
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 دق ناكو . ىطمرقلا مصعألا ءاول تحت 75٠ ةنس نييمطافلا ءافلخلا لوأ زمعملا دينارغ كير اع
 ةرهاقلا نم برقلاب سمش نيع ىف ىمطافلا شيجلاب قتلاو رصم لخدو ةلمرلاو قشمد ىلع ىلوتسا
 شيجلا ىلإ ركذلا ةفلاس لئابقلا مامضناو هيلع هداوق ضعب جورخ الول رضنلا هل ْبَتْكُي داكو
 كلت زعملا نكسأو . هنطوم نيرحبلا ىلإ اهنمو ماشلا ىلإ داعف رئاودلا هيلع تراد كلذبو . ىرصملا
 دهع ىف كلذل ةصرفلا تناحو . لبقتسملا ىف اهب عافتنالا نكمي هلعل . ديعصلا ةيسيقلا لئابقلا
 بحاص ىجاهنصلا سيداب نب زعملا هيلع جرخ ذإ ( ه4410/-411/ ) رصنتسملا ىمطافلا ةفيلخلا

 مئاقلا ىمابعلا ةفيلخلل هتيعبتو ىنسلا ىكلاملا بهذملا ىلإ ةدوعلا نلعأو 447 ةنس ناوريقلاو سنوت
 ةمئاق ىمطافلا ىعيشلا بهذملل مقت ملو ةيمطافلا ةلودلل ىبرغلا حانجلا كلذب لصفتاو ؛ هللا رهاب
 نأ ىروزايلا هريزو هيلع راشأو « ايضغ رصنتسملا طاشتساو . خيراتلا اذه ذنم ءاحنألا كلت ىف

 نأ مهدعوو مهخويشب لصتاف « زعملا هدج مايأ ذنم ديعصلاب ةلزانلا ةيسيقلا لئابقلا هيلع طلسي
 برغملا دالب نم هنوكلتميام لك اضيأو مهل اعاطقإ زعملا دي تحنام لكو سنوتو سلبارط رايد نوكت
 448 ةنس ىف تلوتساو « ةيقيرفإو سنوت ىلإ : برغملا ىلإ تجرخو « مهعومج هتبلام ناعرسو
 حايرو لاله تهجتاو « سلبارط 445 ةنس ىف ةبغزونب كلمتو ىحايرلا ىهحي ةماعزب ةقرب ىلع
 نب زعملا لواحو ىحايرلا ىهحب نب سنؤميهميعز ةدايقب اران اهومرضأو ايقيرفإ ىلإ ىدعو جبثألاو
 تلزنأو هترحدو عومجلا كلت لزانو . ائيش هنع .كلذ نغي ملو اياطعلا هل الزحي هنم هبرقي نأ سيداب
 . اهوح ةريغص نادلبو ةيدهملاب تكي نأو ناوريقلا مهل ىلخي نأ هرطضا امم « ةيلاوتم مازه هب
 مح تدذيخأو . سماخلا نرقلا ةياهن ىلإ هدعب مكح ىذلا ميم هنبا هدعب نم اهب قتكاو
 نأ ىلإ نويتانز وأ نويلاله اهمكحي ةريغص تايعاطقإ ىلإ رئازجلاو سنوت ميلقإ لوحن اَيِب ةرامإلا
 ظ . هتدحو برغملا نم ريبك رطش ىلإ نيدحوملا ةلود تداعأ

 ىف اهرئاثع ىلإ تلسرأ برغلا ىلإ (ترجه ةيسيقلا لئابقلا هذه تضترا :نيح هنأ ودييو
 لدي « اهتوعد تل العف رئاشع نأو ةريبكلا ةرجهلا هذه ىف اهكراشتل اهيلع مدقت نأ ةبيرعلا ةريزجلا
 ىه لاله ىنب نم ةليمج ةاتف ةصق ايف اولغتسا اهصاصق وأ ةريسلل ٌصاقلا دجن اننأ كلذ ىلع
 . ةكم ريمأ نأ فداصتو اهنم جاوزلا دارأو اهتريشع نم ىتف اهقشع ناحرس نب نسحلا تنب ةيزاجلا
 ىلع هرئاف اهيبأ نم .اهدي بلطو اهب بجعأو اهآر (ه 48- 2 » حوتفلا ىبأ نب ركش

 . هيلع اولاتحاف هنم ماقتنالا اوأرو «٠ اهتريشع ركش بضغأ نأ ثدح مث . هنم اهجوزو « اهقيشع
 ميج تمدق اذإ ىتح , دجن ىف اهيوبأ ةرايزل اهنوديري مهنأ اوعداف « اهنم ةنامرحو ةيزاجلا ذخأل
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 هجوزب اقلعم لظ اهبلق نكلو اهمع نبا نم اهوجوز كانهو « ايقيرفإ ىلإ ةلحرلا ىف اهيبأ عم اوضم

 ةكم ريمأ ركشب لصتملا اهلصأ ىف ةحيحص ةصق ىهو . هل اهبحو اهمايه ةدش نم تتام ىتح لوألا

 دعب وأ ديعصلاب لاله ىنب ىلع تمدق ةريزجلا نم ةةيلاله رئاشع نأ ىلع لدي امم « ةيزاجلا هتجوزو

 . برغملا ىلإ ةرجحلا اهرودب تلصاوو ةرشابم هل مهكرت

هعم نمو لاله ىنب ةرجه وهو حيحص ىخيران ةريسلا ىف ساسألاو
 ىلإ ةيسيقلا لئابقلا نم م

 مالحأ ثاعضا ناكر ىضمت كلذ دعب كتادحألا نأ ريغ « هندم ضعب ىلع مهؤاليتساو برغملا

 فائزلا : ةتانز ةليبق ىف همصخ اومسو ىلالهلا ديزابأ اهلطي صاصقلا ىّمَّس ذإ ةريبكلا ةرجهلا كلتل

 باغ اك « ىجاهبنصلا سيداب نب زعملا اهريمأو ةجاهنص ةليبق ةريسلا نع تباغ كلذبو . ةفيلخ

 نيذلا صاصقلا وأ صاقلا نأ ىلإ كلذ عجري دقو . سنؤم هنباو ىحايرلا ىبحي لئابقلا معز

 طالخأ اهنأكو اهعئاقو تدبف اهتاحاس وأ كادحألا ةعام نع نيديعب رصمب اوناك اهوعضو

 . ىبغزلا متاغ نب بايدو ىلالهلا ديز ىلأ : نييلايخلا نييبرعلا اهيلطب مسا كلذ ىف امب ٠ مالحأ

 نظن انك كلذلو اهئادحأ نمز نع اليوط اهعضو ىف ترخأت اهنأ ىلإ عجري كلذ نأ نظلا بلغأو

 ارعش : ةيمويلا ةغللاب ةبوتكم ىهو نماثلا نرقلا ىف هدعب وأ ىرجملا عباسلا نرقلا ىف تفلأ اهنأ

 ىلع دشنم سانلا ىلع اهيقلي ناك ةداعو , هرضحو هفير ىف ىرصملا بعشلا اهب قلعت دقو « ارثنو

 دالب ىلإ ةدايرلا ةلحرم : لحارم ثالث ةريسللو . رعاشلا هنومسي « تاللفحلاو ىهاقملا ىف ةبابر

 قو سنويو ىعرمو ىبحي هتخأ ءانبأو ىلالحلا ديز وبأ ىلايخلا اهلطب قيرطلا دوري اهيفو «٠ برغملا

 ةليبقلا رفنتسيو نجسلا نم رارفلا ديز وبأ عيطتسيو « نوجسلا بهايغ ىف مهب ىَقْلُي سنوت

 ىدعس اهنكمتو سنوت ىلإ ةليبقلا رجاهت اهيفو ةبيرغتلا ىمست ةيناثلا ةلحرملاو . ةثالثلا اهئانبأ صيلختل

 - ناحرس نب نسحلا ذخأيو . ةثالثلا ىرسألا ةلسقلا كفو اهوخد نم ةفيلخ ىقانزلا اهكلم ةنبا

 قيقا ىلإ :اولضي قع ةريثك عالق ىلع نولوتسيو سلدنألا ديز وبأو سنوت بايدو ناوريقلا

 كي ز فا قي ناذيز عمجي اهيفو ؛ ماتيألا نومسيو لاطبألا ءانبأب ةصاخ ةئلاثلا ةلح ةلحرملاو . سرغملا

 ددشيو سنوت ىلإ ميد لحريو رصم ديعص ىف مهم ىتليو زاجحلاو مك نم برعلا ىلالحلا

 اعيمج نوحتفيو سلدنألا نم ةيلالهلا هيفاويو ىبغزلا مئاغ نب بايد اهريمأ ىلعو اهيلع راصحلا

 نبا ةيلالحلا ىلع رمأتيو ةفيلخ ىتانزلا نبال اهنع ةيلالغلا لزانتيو . متاغ نب بايد نولتقيو ةنيدملا

 نم اومدق نيذلا ةيلالحلا دوعي اك ءرصم ديعص ىلإ ىلالها ناديز دوعيو « ناحرس نب نسحلا

 . ةريثك ةيرصم تاعابطناب ئلتمت ىهو « ةريسلا ىهتنت كلذبو . اهيلإ سلدنألا



 ةدل

 () سربيب رهاظلا ةريس
 1 تولاج نيع ةعقوم لطب سربي رهاظلل ةليوط ةيبعش ةريس نويرصملا عضي نأ ايعيبط ناك

 اقرش اوهجتا ىتح مهقحالي سرييبو ماشلا ىف لامثلا ىلإ رابدألا اولو دقل لب . ةمئاق راتتلل اهدعب مقت
 دحأ همادقتساب هتكح تّبثي ذخأ 568 ةنسرصم ىف مكحلا ىلع ىلع هئاليتسا درجمبو . قتارعلا ىلاهش ىلإ

 لزنو دادغبي لوغملا ةحبذم نم اجنو رهاظلا ىسابعلا ةفيلخلا ءانبأ نم ناكو . نييسابعلا ةلالس
 هعبتو . ال ايماح سربيب حبصأ كلذبو « ةفالخلاب هعيابو « ةرهاقلا ىلإ سربيب هاعدتساف « قشمد
 ىلإ هعم ىسابعلا ةفيلخلا رصم حتاف ىناعلا بلس ناطلسلا ذخأ نأ ىلإ كيلاملا نيطالس هتيامح ىف
 تنادو ةبونلا دالبب بونجلا ىف هتلودب عستاف ارهام ادئاقو امزاحاسويس سربيب ناكو . ةينيطنطسقلا
 لاكو « ةحداف رئاسخ نمرألاب عقوأو ةكرعم ريغ ىف تارفلا ىلع راتتلا مزهو « ايبيل ىف لئابقلا هل
 نوشاشحلا هل نادو « مهنوصحو مهعالق نم ريثك ىلع ىلوتساو « ةمصاق تابرض نييبيلصلل
 , اراهدزا اهمظعأو كيلاملا نمز رصم مايأ ىهزأ همايأ ُدَمَُو . ةعاطلاب ماشلا لخاد نويئادفلا
 « سربيب دومحم ١ ىمسي ىنرع لطب اهيف وهو « ةيبعش ةريس هنع فّلْؤت نأ ىعيبطلا نم ناك كلذل
 . نييبلصلا عم ةدرع ىف ةصاخو ةلسابلا اهرهاظمو ةبيرعلا ةيسورفلا هيف اولثم دقو

 تناك لب دقن نكت م كلذلو ءرعشلا ىلإ سايقلاب ايف بلي ثلا ةيماع ةريسلا ةغلو
 شيحلا رظانو رسلا بتاك ىا رسلا متاكو ىرانيدلا نبا مه نييلصأ ةاور ةعبرا ىلإ بسنتو ؛ ىَوَرت
 ةريسلا ىف لخادتتو . ناطلسلل صاخلا نيمألا وهو (راداودلل فيرحت ) ىراديودلاو بحاصلاو
 سربيب دومحم ةأشن نع ةريسلا ثدحتتو . امور ىلإ هتلحرو ىناروحخلا مهاربإ ةصقك ةليوط صصق
 هتلصو ؛ لاعألا نم هيلإ دهعامو حلاصلا كلملاب بقلملا نيدلا مجن ىبويألا ناطلسلاب هتقالعو
 ىلإ هتلوطب تاحاسو هبورح دادتماو رصم شرع ىلع هسولج فصتو .زطقو كبيأو ردلا ةرجشب
  مهميعز ذنم مهالايتغا ةرثكب نيروهشملا نيشاشحلا نييئادفلا هعاضخإو هلاعأ ضرعتو ٠ ابوروأ
 ىف همساب فورعملا ربقلا بحاص هلعلو « هحيش نيدلا لاج مهئاعز نم ركذتو . حاّبصلا نسحلا
 نأ لبق هبراح انبا هنم تبجنأ دقو ةينارصنلا 0 موم جوز فورعم ةريسلا لاطبأ نمو .٠ طايمد

 سيرو يوووروررورروبوررروروررو ووو وو ووو بوس رورو رورو سس

 فوراعملا ةرئاد قل سربيب ةملك تحن ةريسلا هذه رظنا 221(

 « ةيمالسرلا
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 ءامسأو ةيخيراتلا ثادحألا نأل , رهاظلا نم بيرق دهع ىف بتكت مل ةريسلا هذه نأ ودبيو . هفرعب

 اهباتك حجرنو « ةداعلل ةقراخ لاعأو ريطاسأب لفحتو لايخلا نم ريثك اهبوشي رهاظلا ىوس لاطبألا

 . ىرجهلا عساتلا نرقلا ىلإ ترخأت اهتباتك نوكت دقو عباسلا نرقلا دعب

 نزي ىذ نب فيس (' ةريس

 روصت ىهو « ريمح كولم ليلس نزي ىذ نب فيس ةلوطب ضرعت « ةليوط ةي رصم ةيبعش ةصق

 نم نزي ىذ نب فيس مهدرط فيكو . ىلهاجلا رصعلا رخاوأ ىف شابحألاو برعلا نيب عارصلا

 ريطاسألا نم اريثك لمحو اءزج ١7 ىف ىهو . نملا ىلع اورطيس دق اوناك نأ دعب ةيبرعلا ةريزحلا

 ىف ةناكم ةريسلا ذخأت كلذبو « هدالب لالقتسا ليبس ىف نزي ىذ نب فيس تارماغمو بئاجعلاو

 ةريسلا لعجتو.ةيبنجألا شابحألا ةمأو برعلا نيب برح اهعوضوم»ذإ « ىبرعلا ىموقلا خيراتلا
 « هللا ليلخ مهاربإ هللا الإ هلإ ال امنا لوقي وهو كرشلا لقاعم محتقي افينح نزي ىذ نب فيس

 . ةرجهلل عساتلا وأ نماثلا نرقلا ىف رصمب تفلأ دق نوكت نأ بلغيو

 ةليلو ةليل "' فلأ

 سرفلا نع تلقن ىتلا تافارذلاو رامسألا نك 50 مدنلا نبا ركذ

 دق نوكي نأ بلغيو . ىدنه لصأ ىلإ عجري هنأ فورعملاو . ةفارخ فلأ ىأ هناسفأ رازه باتك

 ةليل فلأ وهو همسا ىلإ تفيضأ ىم طبضلاب فرعيالو « ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف ةيبرعلا ىلإ لقن

 ةدعاوا فلألا نع ديزت ةريثك ىلايل ىوحي نأ اهب ديرأ دق نوكي نأ بلغيو « ةيناثلا ةلبل ةملك

 صيصاقأ اهرودب رصم هيلإ تفاضأ لثملابو « ةريثك صيصاقأ دادغب ىف باتكلا ىلإ فاضت

 . ةثالثلا كيلاعصلا ةياكحك اهلخادتب هيف لصألا ةيدنملا صيصاقألا زيمت نأ نكميو . ةعونتم >>

 ةيبرع تاياكح هبو . ةدرفملا تاياكحلا ضعبو ءافرظلا تاياكحب هيف ةيسرافلا تاياكحلا زّيمتو

 ديشرلا نوره ركذ ةيدادغبلا تاياكحلا ىف عيشيو . ىدهملا ميهاربإو ىلاطلا اح ةياكحك ةصلاخ

 رثكتو . هروصقو هطالب فصوو هل ةيعرلا بحو ةيعرللو ةايح ا جهابمل هبحو غلابلا هنيدتو هركنتو

 تركذامو ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو ٠ بدألا لوصأ ه هباتك لاقم ةيرصم تاريثأت نم اهمامو ةريسلا هذه ىف عجار )١(

 -. يحارع نم . ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف اهنع هيراي

 ف تايزلا نسح دمحأل اتمحب ةليلو .ةليل فلأ ىف رظنا (1)
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 ىف ايك ةهاكفلاو ةءورملا نم هب عبطت امو اهب راطشلا تاياكحو باتكلا ىف ةيرصملا صصقلا
 فورعمو ةباصنلا بنيزو ةلاتحما ةليلدو فندلا ناو تاماشلا ىلأ نيدلا ءالع تاياكح
 روصتو « نييرصملا تاداع عيشت ايك تاياكحلا هذه ىف رحسلا عيشيو « قبيزلا ىلعو ىفناكسإلا
 قتلنو . ذيواهتلاو قرلاو مسالطلاب ناميإلا نم مهيلع بلغيامو 0 قاوسألا ىف مهتايح
 ةياكح اههلثمو ريص ىبأ ةياكحو ريق ىبأ ةباكحك ىرخأ ةيرصم تاياكح ىف هلك اذه نم بناوحي
 ناسكعت امهو ةيجنرفالا هتجوزو ىديعصلا ةياكحو ةيرانزلا ميرم ةياكح اضيأو بيجعلا حابصملا
 .ىرجهلا نماثلا نرقلا ذنم ىبرعلا ملاعلا ىف اهب رش رشتناو ةيماعلا اهتغلب هتغاص ىتلا ىه اهنأ باتكلا ىف رصمل قبس ام لك نم مهأو . نيلصلا ةلمحو نيملسملا نيب عارصلا
 سربيب رهاظلاو ةيلالطاو ةرتنع 00 : ةيبعشلا ريسلا ةيماعلا كلتب . هيف ترشتنا لثملابو
 نم ةيرصملا ةيماعلا ىلع نادلبلا كلت فرعت ىف عساو رثأ كلذل ناكو .نزي ىذ نب فيسو
 نأو ؛ثيدح ةيمويلا انتغل وأ انتيماع ىلع نادلبلا كلت فرعت نأ نونظي نوريثكو .ميدق
 .ميدق فّرعت - انلق امك - وهو ءانرصع ىف فعتلا اذه اهل اتحاتأ امنيسلاو ةعاذإلا



 همتاخ

 تيارو هعازامالاوبلودلا رضع ف رصمب ىبرعلا بدألا خيرات نع ءزجلا اذه ىف تثدحت

 ةيبدألاو ةيخيراتلا اوال كلتش ني ىورعلا حتفلا ذنم اهب هقبس ام رصعلا ىلإ مضأ ن

 اولفك امل برعلاب اوبحر رصم طبق نأ فيك تحضوأو .ةيمالسإلا ةنمزألا رم ىلع ةيملعلاو

 اهرعا ل ونو ةحفاقلا مهبئارضو مورلا ملظ نم مهنع اوعفر امو ةينيدلا مهتادقتعم نم مهل

 نوضرفي اوذخأو نييومألا نمز ىف اهيلع ةالولا بقاعتو .صاعلا نب رمح ميظعلا اهحاف

 .مهلهاوك نع اهغفرب زيزعلادبع نب رمع ىومألا ةفيلخلا رمأو ,ةينانثتسا بئارض اهلهأ ىلع

 ثلاثلا نرقلا فصتنا اذإ ىتح مهتالوب رصم ىلإ نولسريو نييسابعلا ىلإ ةفالخلا لوحتتو

 .اهالقتسا اهدهع ىف رصم ترعشتساو .ةينولوطلا ةلودلا اهب سسأو نولوط نب دمحأ اهيلو

 اهالوتت ىتح عبارلا نرقلا فصتني داكيامو .هيديشخإلا ةلودلا دهع ىف لثملابو

 ,ةفرطتملا ةيعيشلا اهئدابم نعو اهنع نيفرصنم نوي رصملا لظيو .ةيليعامسإلا ةيمطافلا ةلودلا

 نمزلا روديو .سدقملا تيب ىف مهل ةلود نوسسؤيو .ماشلا نويبيلصلا لزنيو مهتلود فعضتو

 بيلصلا ةلمح لزانيو ءىبويألا نيدلا حالص رصم ىلوتيو .ةيمطافلا ةلودلا طقستو تارود

 ةلودلا ماكح نم هؤافلخ هتريس ربسيو . «نيظني قيعو نطخ 3 انسب مهغوخ قددسو

 نيع ىف لوغملا عومج نوقحسيف كيلاملا مهفلخيو ,ةقحاملا تابرضلا مهبرض ىف ةيبويألا

 .هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ ماشلا نم ايئاهن بيلصلا ةلمح نودرطيو ءاعيرذ اقحس تولاج

 ةعبات ةيالو ةميظع ةلود تناك نا دعب حيصتو نوره ةثالث ةدمل رصم ىلع نوينامثعلا ىلوتسيو

 .ةيناثعلا ةلودلل

 .ميدق نم رصم ناكسل اعساو ءاخر لينلا فافض ىلع نيناسبلاو عورزلا تحاتأ دقو

  عماوجلاو تاناتسراهيبلا ءانبل ةعساو ةصرفلا نولوط نبا ذنم اهماكحل ءاخرلا اذه ىطعأو

 اك فرتلا ةغلاب ةفرتم ةايح ةيمطافلا ةلودلل مخضلا اهؤارث حاتأو .ةمخفلا روصقلاو ةريبكلا

 اضياوةمضاق تاب رض بيلصلا ةلمح برضل هشويج لب هشيج دعي نأ نيدلا حالصل حاتأ

 ةايحلا رهدزرنو .سرادملا نيف نعش اه اوس اريبك اناتسرامو ةروهشملا هتعلق ةرهاقلاب ىب هنإف

 4٠
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 وهللا نونفو ءاتغلا تاجوم عستتو اًمساو اًرئاكت اهب دايعألا رثاكتتو كيلاملا دهعل رصمب
 عمتجملا ضرع دعي تمملأو .اماع ايبعش احرسم حبصأو لظلا لايخ ذئنيح ىقتراو .ةيلستلاو
 دهزلاب. تمملأ ايك ءاهنع نييرضملا فارصناو ةيليعامسإلا ةيعيشلا ةيمطافلا ةوعدلل رصم ىف
 ىمالسإلا فوصتلا ىرصملا نونلا وذ سسأ فيكو كاسنلا تاعامج نم رصمب ناك امو
 ةلودلا نمز ذنم فوصتلا رهدزيو .تاماقملاو لا وحألا نم هب لصتي امو ةيحورلا هءدابمو
 هلثمت ىبعش ّّس هاجتاو ضرافلا نبا هلثه ىفسلف هاجت :ناهاجتا هيف حضتيو .ةيب ربألا
 تددعت دقو .ىلذاشلا نسحلا وبأ اهسسأ ىتلا ةيلذاشلا ةقيرطلا اهمهأ نمو .ةيفوصلا قرطلا

: 
 ناتقيرطلا اهمهأ نمو .اعرف رشع دحأ تغلب ىتح ءاعساو اددعت كيلاملا دهعل اهعورف
 ظ .ةيتولخلاو ةيئافولا

 اهتامارهأ لازت الو ءةيناسنإلا ةراضحلا خيرات ىف اميظع ايملاع اًرود تْدأ رصم نأ فورعمو
 نم اهراوسأ محتقا امهم ةدقتم ةيملعلا اهتوذج لظتو ,ةضايرلاو بطلاو رامعملاو ةسدنهلا ىف هل تدأ امب اريبك انيد ىملاعلا هانعمب ملعلا اه نيديو ءارهاب اليثق رودلا اذه لثمت ةخئاشلا
 نأ مهمايأ ىف ثبلت مل ذإ ةملاطبلا دهع ىف اهنع فورعم وه ام وحن ىلع .ةريغملا شويجلا
 ىلع ىضمي نإ امو .ةفسلفلا ريغو ةفسلفلا ىف اهءاوضأ لسرت تذخأو اهطاشن تداعتسا
 اهئاوضأ لاسرإو طاشنلا ىلإ ةيملعلا اهحور دوعت ىتح فصنو نرق وحن مالسإلا ىف افوخد
 ثيلي امو .مويلا ىلإ برغملا ىف ةعئاشلا ةءارقلا لازت الو ,مهناطوأ ىلإ هتءارق نييسلدنألاو ةبراغملا لمحو شرو اهنبا نع' فورعم وه ام وحن ىلع .ىبرعلا ملاعلا ىلإ اهررشو
 هبهذع نويرصملا هتذمالت ىنعيو ىعفاشلا مامإلا رصم لزنيو .هقفلا ىف ىكلاملا بهذللا هنع نولمحيو .كلام ذيملت مساقلا نب نمحرلا دبعل اوذملتتي نأ ةيراغملاو نويسلدنألا
 ىف هنورشنيو ناريإو قارعلاو ماشلا نم ةذمالت مهنع هذخأيو .هيف ةرضاحملاو ىهقفلا
 ,ةرطعلا ةيوبنلا ةريسلا ماشه نبا اهخرؤم بتكي اك سلدنألا لهأو ةبراغملا هنع هلمحيو .برغملاو رصمب حوتفلا خيرات 3 ةرم لوأل - مكحلا دبع نبأ اهيعروم بتكيو .مهنادلب
 0 .برغم ريغو ابرغم هعيمج ىبرعلا ملاعلا ىف ال نوخرؤملا .اهلمحيو

 اهيف سسؤيو اهئاغإو ةيملعلا ةكرحلاب - نولوط نبا دهع ذنم - رصم ماكح ىنعيو
 ةيمالسإ ةعماج لظيو رهزألا عماجلا نونيي ايك «ملعلا راد» : ىمست ىربك ةعماج نويمطافلا
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 هؤافلخ ىرابتيو :نمرأ دن سمح ىبويألا نيدلا حالص اهب ءىشنيو ,مويلا ىلإ ىربك

 راز ىذلا ةطوطب نبا لوقيل ىتح اهنم راثكإلاو اهب سرادملا ءاشنإ ىف كيلايملاو نويبويألا

 عماوجلاو دجاسملا تناكو ءاهترثكل اهرصحب طيح نأ عيطتسي ال ادحأ نإ 77١ ةنس رصم

 اذالم تلظ دق رصم تناكو .ةيملعلا ةكرحلا هذه ىف سرادملا سفانت - رهزألا عماجلا ةصاخو-

 ىلع نابسإلاو ةيلقص ىلع نامرونلا ءاليتسا دْمب ةصاخو ءاقرشو ايرغ ىبرعلا ماعلا ءابلعل

 ةفاقثلل ةيماحلا تحبصأ اهنإف اضيأو .قارعلاو ناريإ :ندمل لوغملا وزغ دعبو سلدنألا ندم

 تايضايرلا نم لئاوألا مولعو ةفسلفلا ىف اهؤالع اناقلي لاح لك ىفو .ةيبزعلاو ةيمالسإلا

 عبارلا نرقلا لئاوأ ذنم وحنلاو ةغللاب ءابلعلا اهيف ضبنيو ءايفارغجلاو بطلاو تايعيبطلاو

 رثكيو «,ةيبويألا ةلودلا ذنم ريبك ىوحن ريغ اهيف عملي ةب ظ ةيوحن ةسردم اهل حبصتإو ىرجملا

 ءاملع اهب رئاكتيو ءىرجملا عبارلا نرقلا ىف ىسينتلا عيكو نبا ذنم دقنلاو ةغالبلا ءاملع اهيف

 200 ,مالكلا ملعو ىربكلا هبهاذم فلتخمب هقفلاو ىوبنلا ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا

 ىف اعساو اطاشن ةيخيراتلا تاباتكلا طشنتو .اقيقد اخيرأت اعيمج مولعلا ىف مالعألا اهئابلع لكل

 ةرهاقلا ةصاخو ندملا خيراتو اهودو رصم خيراتو ماعلا خيراتلاو ةزطعلا ةيوبنلا ةريسلا

 .ءايدألاو ءارعشلا خيراتو فنص لك نم. ءالعلاو لاجرلا خيراتو ةيردنكسإلاو

 ءفينحلا نيدلا ىف اهئانبأ نم ريثك لخديو .ىمالسإلا حتفلا ذنم برعتلا ىف رصم ذخأتو

 برعتلا ىف نوذخأي ىحنسملا هنيد ىلع مهنم ىقب نم عيمج - قدأ ةرابعب - وأ طبقلا لوو

 ىنب نمز ادودحم لظيو ءرصم ىف رعشلا طاشن لصتيو .ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف مهبرعت متيو

 رصمب رعشلا طاشن عستيو «قارعلاو زاجحلاو دجن نم ءارعشلا ضعب مهمايأ يف اهرازو ,ةيمأ

 ,ىئاطلا .ىلعملا لثم نوهبان ءارعش ال حبصيو ءطاشنلا ىف ذخَأي وأ نييسابعلا ةالو نمز ىف

 اهب لظيو اهتالو حيدمل ماه وبأ اهزني امك .اهيف جارخلا ىلاو بيصخلا ميدل نفاونا وأ اهزنيو

 سسؤم ىميمحإإلا ىرصملا نونلا وذ ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف اهئارعش نمو .ةركف

 نب نيسحلا ربكألا لمجلا ةينولوطلا ةلودلا مايأ ريكاوب ىف اهب رهتشيو ,فوصتلا

 تهتنا نيح اهنأ كلذ ىلع لدي .ةلودلا هذه دهع ىف اورثاكت ءارعشلا نأ ودبيو .مالسلا ديع

 اتنثا هب اباتك ىأر هنإ ىزيرقملا لوقيل ىتح نوريثك مهنم اهاكب ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف

 ءارعشلا ءامسأ تناك اذإ :الئاق كلذ ىلع قلعيو ءاهوكب نيذلا ءارعشلا ءامسأب ةسارك ةرشع

د نألا مهدحأل دجوي ال هنإ لوقي مث ؟ مهرعش رادقم اهف ةسارك ة ةرشع قتنثا ىف
 :دحاو ناوي



 1 ظ

 - 0*7 ةنس ىفوتملا ىلوصلا دجن نأ ةبصخ ةيزعش ةكرح نم رصمب ناك ام حوضوب دكؤي امبو
 ] رصم ءارعش رابخأ ف اباتك فلؤي ةرجهلل

 . لظيو .ةعساو ةيبدأ ةكرح اهب هلوزن ثدحيو ىبنتملا عبارلا نرقلا فصتنم ليبق اهزنيو
 ْ ال يف, وزب ام هوجولا ضعب نم كلذ ىلع لديو .نييمطافلا دهع ىف اطيشن اهب رعشلا

 مهؤارزوو نويمطافلا ءافلخلا رثنيو .رعاش ةئام هاثر زيزعلا ةئياو دفملا نيوز 5 نبا ىفوت
 رصعلا نم ةرخأب فلؤيو ,مهيلع ءانثلاب نوجهلي مهلعج ام .ءارعشلا ىلع لاومألاو اياطعلا

 «ناهذألا ضايرو نائجلا نانج» :هامس رصم ءارعش ىف اباتك ريبزلا نب ديشرلا ىمطافلا
 ريزو ىناهيصألا دامعلا ىرجملا سداسلا نرقلا ىف اهءارعش صخيو .نمزلا دي نم طقس

 ءارعاش نيعبرأو ةئام وحنل امهيف مجرت ,ةديرخلا هباتك ىف نيدلجمب ىبويألا نيدلا حالص
 برغملا باتك :بحاص ىسلدنألا ديعس نب ىلع ةيب ويألا ةلودلا مايا رخاوأ ىف اهيلع دفيو
 عاض هياتك نم تادلجم ةتسب .اهتاضقو اهءارتووب اهناكحو اهباتكو اهءارعشو. ىف اهنضضو
 مجارتلا بتك لظتو .ارشنو م ,ةرهاقلاو طاطسفلاب ناصاخلا نارسقلا اهنم ىقبو ءاهرثكأ

 ني ريثك ءاهسأ ذئنيح تقلأتو .رصمب نيببانلا ءارعشلا نم  نيريثكل مج رثت كيلاخا :رصغ قف
 .ىبويألاو ىمطافلا نيدهعلا ىف ءارعشلا نيواود نم ةفئاط ترشن : ا مهنيواود 0000

 ىداحلا نرقلا ىف ىجافخلا نيدلا باهش لعج ام نيينامثعلا مايأ ةيقب طاشنلا اذه نم تيقبو
 ثلاتلا مسقلاب رصم صخ «اّبلألا ةناحير» :هاهس هنامز ءارعش ىف اباتك فلؤي ىرجهلا رشع
 خيزات ةصاخو خيراتلاو مجارتلا بتك ىف ىجافخلا دعب مهنم نيريثك مجارتب ىقتلنو .هنم
 .قربجلا

 تاحشوملا رثكتو .هتايعابرو هتاطمسمو هتاجودزم رثكتو رصمب ىرودلا رعشلا رثكيو
 ال ىدصتيو .ةيمطافلا ةلودلا مايأ رخاوأ ىف اهيلع نوفرعتي اوذخأ دق رصم ءارعش ناكو
 عضو امك اهضورع اهل عضيف ةيبويألا ةلودلاو نيدلا حالص مايأ ىف كلملا ءانس نبا رعاشلا
 راد» :سيفنلا هباتك كلذ حضوي ام وحن ىلع ىبرعلا رعشلا ضورع ايدق دمحأ نب ليلخلا
 2 نيحاشولا رابكل ةعيدب ةحشوم نيثالثو اعبرأ باتكلا ىف هل هتساردب قحلأ دقو .«زارطلا

 عويذلل ىسلدنألا نفلا اذه ٌدعأ كلذبو .هل ةحشوم نيثالثو سمخب اهعبتاو :نيسلذنألا

 ,ةعئار مه تاحشوم هيف نومظني نييرصم ريغو نويرصم ءارعش هيلع لبقأف .ءراشتنالاو .
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 ىواخسلا دجنل ىتح تاحشوملا نم ةديدج تارشع هيف مظني ىضم كلملا ءانس نبا سفنو

 .ةحشوم نيناثو اعبرأ هل دشني «ةبختنملا تاحشوملا عمج ىف ةبحتنملا قرولا ,حجس » هباتك ىف

 رصمب تاحشوملا :تعاشو .ليكولا نباو ىزازعلا امه نيريبك نييرصم نيحاشول تمج تو

 اثلا نرقلا رخاوأ ىف ةيئافولا ةقيرطلا خيشافو نب ىلعلو ,مهراكذأ ىف ةفوصتملا ةنسلأ ىلع

 دال ريزو لضافلا ىضاقلا رثكيو .ةيفوص تاحشوم هعيمج ناويد عساتلا لئاوأو ىرجملا

 نم هراثكإ ىفو اه همادختسا ةقيرط ىف هل حبصيو .ةيعيدبلا تانسحملا نم هرعش ىف نيدلا

 .ماشلاو رصحمب ةيكولمملاو ةيبويألا نيتلودلا مايأ ىف اهعابتأ رثاكتي ةسرهم ةيروتلا

 ةيومألا نيتلودلا مايأ ةالولا نمز ةنسلألا ىلع ىرجي لظيو .حيدملا رعش رثكيو

 نب دمحا حيدم ىف ءارعشلا ىرابت ةينولوطلا ةلودلا دهع رصم لظأ اذإ ىتح .ةيسابعلاو

 ءارعش نمو ءافنأ هركذ رم ىذلا مالسلا دبع نب نيسحلا ربكألا لمجلا مهتمدقم ىفو نولوط

 نب ديعس ديشخإللا نمز ىف هدعب رهتشيو .هيورامخ رعاش ىيحي نب مساقلا ىميرملا ةلودلا كلت

 ةصاخو .ةيديشخإلا ةلودلا ءارعش نم نيريثكل ةميتيلا ىف ىبلاعثلا مجرتيو .هرعاش رخاف

 ذنم ةطرفم ةرثك حيدملا رثكيو ,روفاكل احدام ةرهاقلا ىف هماقم نيح ىبنتملا لوح اوفتلا نم

 عئاور اضراع مهنم ةسمخل تمجرت دقو ,نوهبانلا هؤارعش رثكيو ىرجهلا سداسلا نرقلا

 ةلودلا نم ةرخآب ريزولا كيزر نب عئالط رعاش ريهزلا نب بذهملا مهو .مهخئادم

 رعاشلا سقالق نباو .ءبيلصلا ةلمح ىلع هتاراصتنا ضعبب اليوط هون دقو .ةيمطافلا

 احدام نميلاو ةيلقص ىلإ هرعشب رجاهملاو ىمطافلا ريزولا رواشل حداملا ىردتكسالا
 ىضاقلا هريزوو نيدلا حالص رعاش كلملا ءانس نبا عدبملا رعاشلاو ءاعئار احدم اههتالاجر

 ريواصتلا نم ةعيدب دئارفب زيمتيو ثيدحلا رصعلا لبق رصم ءارعش مهأ وهو .لضافلا
 ىكولمملا ناطلسلاو ةامح بحاص ديؤملا رعاش ةتابن نباو ,ةيذعلا ةولحلا ظافلألاو ةفيرطلا

 رهزألا حيش ىواربشلا هللادبع خيشلاو .تايروتلا ةرثك عم ةقيشر ةلهس ةغلب زيمتيو ء نسح

 .مهتالو ىف ةريثك حئادم هلو نيينامثعلا مايأ ف

 لودلا ىف ايلعلا بصانملا باحصأو باتكلا رابكو ماكحلل رصم ىف ءاثرلا طشنيو

 رضنلا نب ىلع دنع دجن ام وحن ىلع .هبئاونو هتابلقتو نمزلا نم ىوكشلا رثكتو .ةيقاعتملا

 ةيثرم هلو ,ناوسأ رعاش مارع نب ىلع دنعو .نمزلا نم هاوكشو هيثارمو ىمطافلا رعاشلا
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 بيقنلا نباو .مهاتوم نيبدان رباقملا ىلع ناوسأ لهأ اهب حوني ناك ةحانم لب ةعيدب
 هقاديعو .سؤيبلاو زّوُعلا نمو فسخلاو ملظلا نم ةرم ىوكش هلو رواش نب نسحلا
 .هاونم ىلإ شما هلمح دقو اهيكبيو هسفن اهيف ىئري ةيثرم هلو ءنيينامثعلا مايأ ىواكدإلا
 مهولعج ذإ ءاتيقُم اولغ مهئافلخ حيدم ىف اولغ ءارعش ةي ةيليعامسإلا ةيمطافلا ةوعدلل ناكو .
 ّقاه نبا مهئارعش مهأو ,ةيلعلا تاذلا تافص. ضعب مهيلع نيغبسم ةيرشبلاو رشبلا قوف
 هنأ ريغ اذف ارعاش ناكو .لالض هدعب ام لالضب ىمطافلا زعملا ىف هراعشأ جوقو ؛ .ىسلدنألا
 هتلكاش ىلعو .ناتهب هدعب ام ناتهب ,ةيسدق ةيطإ تافصب زعملا ميدم ىف ةيرعشلا هتكلم رخس
 غبسيو ةيرشبلا ةعيبطلا قوف دحيدم ىف نييمطافلا ءافلخلا لعجي ذإ ىزاريشلا نيدلا ىف ديؤملا
 ,ةيردتكسالا نم ىرصم وهو دادحلا رفاظ ءارعشلا ءالؤه ثلاثو .ةينابرلا تافصلا مهيلع
 هيناعم ضعب - هتاكاحم لواحي هنأب رمآلل هحيدم ضعب ىف حّرص ىذلا - ىناه نبا نم طقتليو
 رون ةفيلخلا نأ ةركف هنع ذخأ ابك .بجاو ضرف اهنأو ىمطافلا ةفيلخلا ةعاط ةركف لئم
 تافصلا ءافضإ ىف ىزاريشلا ديؤملاو فاه نبا فارسإ فرسي ال لظ هنأ ريغ ,صلاخ
 اوفرصنا ذإ ,نييمطافلا مايأ ىف نييرصملا ىلع اذوذش دعُي كلذ عمو .ةفيلخلا ىلع ةيهإلا
 نيينس مهئابآ لثم اولظو .ةفرحنملا ةيليعاسإلا ةيمطافلا ةديقعلا نع امات افارصنا

 ايح هيف اوثب دقو نييرصملا ءارعشلا دنع ةيناسنإلا بحلا ةفطاع اروصم لزغلا رثكيو
 نيريثك رعش جوميو .هلولاو مايهلاو ةبابصلاو :تاعوللا نم روصي ام ادبأ هران وبخت ال ادقتم
 ضعي ىنادجولا لزغلا معيو .كلملا ءانس نبا لزغ ىف ظحالي ام وحن ىلع هل دودح هلا دخون
 هئارعش مهأ نمو .مه رصاعملا عاتلملا ىفوصلا لزغلا هيف نورثأتي امنأكو .نيلزغلا راعشأ
 هب ىنغتلا ىلإ نينغملا عفد امم ,عيفر ىفادجو ىوتسم ىلإ ىماستي هلزغو .هيبنلا نبا مهعورأو
 هلزغ ضعبب موثلك مأ ةديسلا تنغتو .برعلا رايد نم ريثك ىف اضيأ لب اهدحو رصم ىف ال
 ًةعور ىنادجولا لزغلا ىف هنع لقي الو .فطللاو ةقرلاو ةعوللاو ةفهللاب ظتكملا ىنادجولا
 هتايلزغ ,رضعب لعج امم هسفن قابعأ ىف هقاوشأو ىفوصلا دجولا عبطنا امنأكو .ريهز ءاهبلا
 حورطم نبالو .ةيفوص دجاوم نم لمحت امو ضرافلا نبا تايلزغب فالسألا دنع سبتلت
 .افرظو ةثامدو ةقر رطقي ىذلاو هتاعولو دجولا ةرارحب ءولمملا لزغلا اذه نم ظح هقيدص

 بوذي ىلا ةيمارغلا ةقيرطلا هذه هيف لثمتي ريثك ىنادجو لزغ ىطاريقلا نيدلا ناهربلو
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 ةفاهر نم هلزغ هب زيمتي امو لْيَسعْلاِب نيينامثعلا مايأ ىف ىقتلنو ءامايهو ةعول بحملا اهيف

 .هتفدو سمحلا

 - كلما ءانس نبالو ,ةعاجشلاو سأبلابو ةليبنلا قالخألاب رخفلا : هرودب رخفلا رئاكتيو
 ظ ىرصملا .هشيجو نيدلا حالص ةلوطب حور :ةيتاع ةيوق احور اهيف ةيع ةعتاز ةموظنم هيف

 ىف ءاجطا ليسي ميدق نمو .ليكنت هلئامي ال ليكنتو رامد نم بيلصلا ةلمح اقاذأ امو لسابلا

 هب نوحني دفو مهئارزوو نييمطافلا ىلع هماهس اوطلس ام اريثكو .نييرصملا ءارعشلا ةنسلأ

 ةيمطافلا هترسأب رخافملا ىمطافلا زعملا نب ميمتب رخفلا.ىف ىقتلنو .ةباعدلا وحن انايحأ

 ,ةيسابعلا هترسأو ىسابعلا رعاشلا زتعملا نبا ىلإ ههجو ريثك ررشب امرطضم ارخف ةيولعلا
 ةلمح ىلع هتاراصتناب ريثك رخف مهمايأ نم ةرخأب نييمطافلا ريزو كيرَر نب عئالطلو

 ةيرخسلاب ةئيلم بدحأ ىف ةيجهأ هلو .نيئاجملا رابك نم ىورذلا نبا ناكو .بيلصلا
 ةاظقلا قح .نيانلل دئاجس نم ناكر اكو ىعاسسرتقلا» ناذلا تبغ نبدأ هلدنو ةمعنوما

 ىتح دحأ هئاجه نم ملسي مل ذإ ىزاجحلا ىردبلا نسح هتلكاش ىلعو .نيدلا ءاملعو
 ] .ةفوصتملا

 سوفن هقئادحو هضايرو هنايدو ىفو لينلا فافض ىلع ةعيبطلا لاججب روعشسلا قمعتيو

 كلذ لثيو ءبرطلاو ءانغلاو وهللاو سنألا سلاح رثكتو .هيورامح رعاش ىعرملا تت ءارهفلا

 ةيرصملا ةعيبطلا رعاش ليقعلا فيرشلاو ءرمخلاو ةعيبطلاب هراعشأ ىف فوغشملا عيكو نبا هلك

 مايأ ىقاحسإلا ىقايلا دبع هلثمو .رمخلا فصوب فغشي ناكو سوداق نباو ,عفادم ريغ

 رم ىلع ارهدزم اهيف دهزلا رعش لظيو .ميدق نم كسنلاو دهزلاب رصم تفرعو .نيين امثعلا

 ىف ىمالسإلا فوصتلا سسأ عضو دق - انب رم امك - ىرصملا-نونلا وذ ناكو .ةنمزألا

 او وسأل نيقلا حالص رصع ذنم الإ رصمب رهدزي مل هنأ ريغ ,ىرجحهلا ثلاثلا نرقلا

 ىنس هاجتاو ضرافلا نبا ليثمت ريخ هلثم ىفسلف هاجت | :ناهاجتا - انب رم اك - هيف حضتي

 وبأ ءارعشلا اهعابتأ نمو .ةيلذاشلا ةقيرطلا لثم نه: مهعانتاو هيف وصلا قرطلا: ياحتعأ اهلك

 راها ةلون قيفلا حالصل رصاعملا ىفوصلا ىنازيكلا نبال هلبق تمحرت دقو ءىسرملا .. ]

 هئانفو ءىنابرلا هقشعو ةيحورلا هتادهاجيو ضرافلا نبا ىف لرتلا تلصفو ,ةعيدي ةيفوص

 .ايلك ءاحمنإ ةيهإلا تاذلا ىف هئاحمناو
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 رهدزي حيدملا اذه ذخأو .ميدق نم ِخِكَك لوسرلا حيدمب نونغتي نوي رصملا ءارعشلا 0
 ةيوبنلا هتحدمب رهتشيو ىريصوبلا لوسرلل ىرصم حدام ربكأو ةيبيلصلا بورحلا نمز ىف
 ىلإ - نادشنت,ناتديصقلا تلظو ,ةدربلاب ةامسملا هتيميم ةعور اهتقاف امبرو ,ةيزمهلاب ةايسملا
 نب دمحمب ىناثعلا رصعلا ىف ىقتلنو .ىنوصلا ركذلا تاقلحو دلاوملا تالفح ىف - مويلا
 لوسرلا هلاؤسو .ةيفوصلا هدجاوم ضعب اهيف روصي راعشأ هلو .ىركبلا نسحلا ىبأ
 رازجلاو ةسنكم نبا تامجرت ىف تضرعو ةهاكفلا ءارعشب تمملأو .ةمايقلا موي هل ةعافشلا
 ةهكفلا هتايحرسم لايناد نبا دنع تضرع "ايك مهتاهاكف نم فئارط قارولا جارسلاو
 مايأ ىف ىطوينألا رماعب تمملأو .عيدب ليثت لمع ىهو «لايخلا فيط» ةيحرسم ةصاخو
 ىبعشلا رعشلا نم بناوج تضرعو .اهريغو ك كلام نبا ةيفلأل ةهكفلا هتضراعمو نيين|مثعلا
 ةعونتملا هلاجزأو ىرابغلاو .ةحلمتسملا هتايروتو رامعملا ميهاربإ :مه همالغأ نم. اةثالثو
 ىفوأ همأل هئاثر ىفوأ ةلخدلا ةليل هتجوزل هفصو ىف ءاوس ةكحضملا هتاهاكفو نودوس نباو

 ىف قرغتسي هئراق لعجي ءادتعا قطنملا ىلع دمتعي اعيمج اهيفو .ةعيبطلا بئاجع نع هئثيدح
 .كحضلا

 نب دمحأ بتاك ناكدبع نبا مايأ ذنم هيف ةيناويدلا لئاسرلا رهدزتو رثنلا ضهنيو
 هتباتك ةغل زيمتتو ,ىفريصلا نبا نييمطافلا دهع ىف نييناويدلا باتكلا مالغأ نمو .نولوط
 ىضاقلاب ىقتلنو .ةعيدبلا تانسحملاو ةينارقلا ظافلألاب اه حيشوتلاو ةلوهسلاو عجسلاب
 . مزتلت ىهو .كيلاملاو نييب ويألا مايأ ىف ةيح تلظ ةسردم سار وهو .رصم باتك مهأ لضافلا
 رابك نمو .ةيروتلاب ةيانعلاو ةيعيدبلا تانسحملا نم راثكإلا :عمو ريبعتلا ءافص: عم عجسلا
 اهتباتك عبطتو .ىرمعلا هلا لضف نياو رهاظلا دبع نب نيدلا ىبحم كيلاملا مايأ ىف باتكلا
 .لضافلا ىضاقلا ةباتك عباوطب ةيناويدلا

 نييمطافلا مايأ ذنم ذنم راذتعاو ةيزعتو باتعو ركشو ةئنهت نم ةيصخشلا ها رثكتو
 مهمهأ نمو ؛نيواودلا باتك نم اوناك اهباتك رثكأ نأل ةيناويدلا ةباتكلا ضئاصخ اهمعتو
 نبالو .هتناصرو ظفللا ءافص عم ةقيشر ةفيفخ هتاعجسو .نييمطافلا نمز ىف ءابخشلا ىبأ نبا

 تانسحمو عجسلاب اهيف ىنعي ةيصخش لئاسر نيدلا حالص دهع . ىف نيواودلا بتاك ىتامت
  قيشرلا عجسلاب كيل املا مايأ ىف سناكم نبا زيمتيو .ليلعتلا نسحو ريظنلا ةاعارمو عيدبلا
 ةسالسلاو ةبوذعلاو حورلا ةفخ عم ةعيدبلا تاسانجلاو تايروتلاو تاراعتسالاو
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 ةذاحشلا ىلع رودت الو ,ةيمطافلا ةلودلا رخاوأ ذنم تاماقم عنصب بتاك ريغ عي

 ضرع ىلع وأ تارواحملا ىلع رودت لب .ىريرحلاو ىناذمهلا تاماقم ىف ةفورعملا ةيبدألا

 مهب ىقتلن نممو ءظعو ىلع وأ ىصصق ثيدح ىلع وأ تارخافملا ىلع وأ ةيملع لئاسم ضعب

 ةماقم هلو ىدنشقلقلاو .لينلا ناضيف فصو ىف ةعيدب ةماقم هلو .ىبرغملا ةلجح ىبأ نبا اهيف

 ىطويسلاو ؛مولعلا نيب ةلضافملا ىف ىرخأو ءاهناويد بحاص ظي رقتو ءاشنإلا ةعانص فصو ىف

 نيب وأ لوقبلا نيب وأ هكاوفلا نيب وأ راهزألا نيب رودت تارخافم اهبلغأو ,ةريثك تاماقم هلو

 فصو ىف ةيمور ةماقم اهنم ,ةفلتخم تاماقم هلو نيينامثعلا مايأ ىجافخلا باهشلاو ءروطعلا

 .ىنامثعلا ناطلسلا حيدمب اهمتخيو ءاهيتفمو اهءالعو اهتفوصتم مجاهب اهيفو .ةينرطتطسقلا

 ةقيرطلا مامإ ىلذاشلا نسحلا ىبأل اهضّرَع ىف تمجرت دقو ثالاهتبالاو ظعاوملا رئاكتتو
 تركذو ىردنكسلا هللا ءاطع نبال تمحرت اى .ريبكلا هبزح نم ةعطق تركذو .,ةيلذاشلا

 هبزح وأ هدرو نم ةعطق تركذو نيينائثعلا مايأ ريدردلا دمحأل لثملابو .هظعاوم ضعب
 هتولتو «ةيادلا نبال ةأفاكملا باتكب ائداب ةيبعشلا ريسلاو رداونلا بتك تضرعو .روهشملا

 باتك نع تدحتو .مومسلا نم ريثك هب ادقن ماكحلا دقني ناكو .ىرصملا هيوبيس رابخأب

 نالمحي امو ىنيب رشلا فسويل فوحقلا زه باتكو .قامم نبال شوقارق مكح ىف سوشافلا

 ةريس :ةيبعشلا صصقلاو ريسلا بتك نع تثدحت اك .ءاكحلاب ةعذال ةيرخم. نم اههرداون ىف

 .ةليلو ةليل فلأ نعو نزي ىذ نب فيس ةريسو سربيب رهاظلا ةريسو ةيلالحلا ةريسلاو ةرتنع



 مارش
 ةالولا نمز (ب)

 نوينول وللا (ج)

 0 7 ةرويبويألا - هويمطافلا ل

 ( نيدلا حالص ) نويوبالا (ب)

 5311 .... نوينامثعلا - كيلامملا < 7

 كيلامملا (!)

 1 هوو وطال ارو . عينجلا - ؛

 3 و وا وا 0 -5

 0 ةفاقثلا : ىناثلا لصفلا
 01 ةيملعلا ةكرحلا - ١
 1255 ايفارغجلا ملع - لئاوألا مولع - ؟

 لئاوألا مولع |١(

 ايفارغحجلا ملع (ب)

 خ9

 ىىيوويوويويووو وون هوو جيو 28« © © » © *» «© ©

 دا ا عمتجملاو ةسايسلا : لوألا لصفلا

 - ١
 2 قر

 ينوووووو ويب ووو نهم ون« 8 © © 8 # * « « ©

 ىنووو رو ووو وو وو هه هو هوو © © © © 8 © * ©

 يثهووور يورو ونووو وو ووو عويووو ع« ه9 © ف

 يىيوووووييو ميمو عوه وم »وو« * © © * » ٠

 ىثيوووووووهو ووو يهوه يهوه وو + ف » » *© ©

 ىووو ووو موو ووو ووو و هه و »*© *© »© »8 © ©

 ىوىووموويوهوو ووو وهو وج« ع »© ©« © » »© « «

 ىثنيوووووووويو و وووأو وهوه 6و« « ع« © ©

 ىثووووىووموويوويعويو عيه ي عع ف « © © ©

 ىثوووووويوووميوجووةو عه دع« * عيه ع« » © ©

 ىثوويووييوم رو موووهوو هه وهو عه » » « © 9



 (١ : ,أاتلا --8
 65 ++: ++ د موون مو ووو وو ووو ووو 5و9و9 دوو عوووووووو وو وون ووو ووو وو ووولاو 42

 | 2 1 -5 ا م
 ل ل 1 111 ع

 000000009 اول اس 2

 ىرودلا رعشلا (

 تايعابرلا و
 ليكولا .نبا: ىزازعلا : تاحشوملا (ح)

 تايعيدبلا ( د )

انس نبا .سقالق نبا ءريبزلا نب بذهملا : حيدملا ءارعش - ع
 | ء

 10 ىواربشلا هللا دبع . ةتابن نبا , كلملا

 0 1 ا ا هانم م ىوكشلاو ئتارملا ءارعش - 6

 .رواش نب نسحلا : بيقنلا نبا . مارع نب ىلع . رضنلا نب ىلع

 ىواكدإلا هللا دبع

 000000 .....تفتينت. ةيليعامسإلا ةوعدلا ءارعش - 5

 . دادحلا رفاظ . ىزاريشلا نيدلا ق3 نيزلا ع اش نيا

 01 ول اولا را ياو دا ..... ءارعشلا نم فئاوط : عبارلا لصفلا

 ١ - ا ءارعش 5
 اه وهو طق نبأ يهز رحال .فعنلا نيل 0

 ىليسعلا ىلع نيدلا رون .

 2 لا تي... ءاجشاو رخفلا ءارعش - ؟؟

 نب دمحأ .ىورذلا نبا . كيرَر نب عئالط .زعملا نب 57

 ىزاجحلا ىردبلا نسح .مئادلا دبع
 ٠ - ل وهللا سلاجيو ةعيبطلا ءارعش 1951000

 ىقابلا ديع . سوداق نبا . ىليقعلا فيرشلا . ىسينتلا عيكو نبا

 ياسا



 ا
 سع# ....ي...................... ةيوبتلا حئادملاو ف د وده لا ءارعش -

 5 ىبأ نب دمحم . ىريصوبلا . ضرافلا نبا . ىنازيكلا نبا
 ظ ىركبلا

 لا اا 1و مو هوو دمر سم اكتمل ةهاكفلا ءارعش - 6
 راب ..لادتاد+ نينا ..ةقاوولا..جاوتسلا  .«راربلاا مةستكم نينا
 ىطوبنألا

 ا 00010101010101 نويبعش ءارعش - ١
 زووم با فراشلا رامعملا . ميهاربا

 ىبحم . لضافلا ا ىفريصلا نبا : ةيناويدلا لئاسرلا - ١ ا ا ووو او هباّتُكو رثنلا : سماخلا لصفلا
 نا ىرمعلا هللا لضف نبا . رهاظلا دبع نب نيدلا

 0000000 515 ةيصخشلا لئاسرلا - ؟
 ىجافخلا باهشلا . ىطويسلا ,نيزشتلتلا .«ةلحح نأ نبا ا مالا هنو ووو ودب ا يعنااوواك# 500 تاماقملا - *“ سناكم“ نب نيدلا رخف .قامم نبا .ءابخشلا نأ .نبأ

1101111 
 00 ةيبعشلا صصقلاو ريسلاو رداونلا بتك - 6 يرحل فنعأ فردكسلا هلا ءاطع نبا . ىلذاشلا نسحلا وبأ

 )١( رداوتلا بتك 00

. 
 فوعقلا زه ./ شوقارق مح ىف شوشافلا

 فيس ةريس .سرإيب رهاظلا هريس .ةيلالهل ةريسلا .ةرثنع هراس
 ةليلو ةليل فلأ .نزي ىذ نبأ


